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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 38/2017 konané dne 14. 11. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:35 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Nové smlouvy o výpůjčce vývěsek 

2 Uzavření výpůjční smlouvy s Moravským zemským muzeem 

3 Návrh na personální posílení Oddělení územního plánování a technické infrastruktury 
odboru investičního MěÚ Kuřim 

4 Wellness Kuřim - přeložka VN 

5 Převod technické a dopravní infrastruktury vybudované v rámci výstavby „Díly za sv. 
Jánem - 8. etapa“ 

6 Nový platový výměr ředitelky MŠ Zborovská 

7 Nový platový výměr ředitele ZŠ Jungmannova 

8 Nový platový výměr ředitele ZŠ Tyršova 

9 Nájem vodovodu, oddílného systému a jednotné kanalizace 

10 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - žádost společnosti ARCHTEAM 
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s r.o. o uvolnění pozastávky  

11 Provozní řád hřiště v areálu ZŠ Tyršova, Kuřim 

12 Anna Peňásová, Kuřim – žádost o přidělení bytu, nájemní smlouva 

12/1 Anna Peňásová, Kuřim – žádost o přidělení bytu, nájemní smlouva 

12/2 Vlastislav Šubrt, Brno – žádost o přidělení bytu, nájemní smlouva 

13 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

14 Různé 
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1. Nové smlouvy o výpůjčce vývěsek 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Vzhledem k neutěšenému stavu mnoha nástěnek města, které jsou sice součástí městského 
mobiliáře, ale péče o jejich údržbu je smluvně svěřena vypůjčiteli, navrhuji přenést povinnost údržby 
na město jako půjčitele a současně podmínit výpůjčku řádnou péči o obsah nástěnek (tj. stav obsahu 
vkládaných materiálů, jejich přiměřenou aktualizaci a využívání v souladu se smlouvou). V rámci 
jednání o dohodě se současnými vypůjčiteli lze očekávat i redukci počtu nástěnek. Roli nástěnek 
postupně přebírají internetové stránky, ale i tak pro část veřejnosti (zejména část seniorů) stále 
neztratily svůj smysl jako komunikační nástroj. Nelze však opomíjet, že jsou i součástí městského 
mobiliáře a péče o něj patří k péči o vzhled města. 
 
Přílohy: A - seznam 

B - smlouva o výpůjčce nástěnky 
 
Přijaté usnesení: 558/2017 - RM souhlasí s ukončením smluv o výpůjčce městských nástěnek 

s vypůjčiteli dle seznamu v příloze A dohodou a souhlasí s uzavřením nových 
smluv o výpůjčce dle přílohy B. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. Uzavření výpůjční smlouvy s Moravským zemským muzeem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme ke schválení Radě města Kuřimi smlouvu o výpůjčce týkající se sbírkového předmětu 
(ženská kostra z hrobu č. 3 z laténské lokality Kuřim "Pod Toskou) prezentovaného na výstavě "Kuřim 
- na spojnici cest" ve výstavní zámecké galerii v Kuřimi. 
 
Přílohy: A - zápůjční smlouva 
 
Přijaté usnesení: 559/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kuřim 

a Moravským zemským muzeem, se sídlem Zelný trh č. 6, 659 37 Brno, 
IČ 00094862 týkající se sbírkového předmětu prezentovaného na výstavě "Kuřim - 
na spojnici cest" ve výstavní zámecké galerii v Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

3. Návrh na personální posílení Oddělení územního plánování 
a technické infrastruktury Odboru investičního MěÚ Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Oddělení územního plánování a technické infrastruktury odboru investičního MěÚ Kuřim (dále jen 
oddělení) žádá RM Kuřimi o navýšení počtu referentů o 1 osobu na úseku územního plánování. 
 
V souvislosti s novelou zákona č. 183/2006 Sb. „o územním plánování a stavebním řádu“ účinnou od 
1. 1. 2018 se mění kompetence obecních úřadů obce s rozšířenou působností (dále úřady územního 
plánovaní). Podle stávající právní úpravy jsou úřady územního plánování dotčenými orgány 
v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydávají územní 
rozhodnutí, a v řízení, v němž se rozhoduje o změnách v území. Koordinace využití území byla 
doposud v kompetenci stavebních úřadů. 
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Novelou stavebního zákona přechází na úřady územního plánování povinnost vydávat závazná 
stanoviska a posouzení souladu záměru žadatele s vydanou územně plánovací dokumentací 
a s cíli a úkoly územního plánování včetně koordinace využití území. Reaguje se tím na skutečnost, 
že v jednom území bude po novele vydávat rozhodnutí několik stavebních úřadů. Závazné stanovisko 
úřadu územního plánování dle novely stavebního zákona bude podkladem pro vydání územního 
rozhodnutí umístění stavby, změny využití území, změně vlivu užívání stavby, dělení pozemku, 
rozhodnutí o ochranném pásmu, změny v užívání stavby, nařízení odstranění stavby. Závazné 
stanovisko bude také podkladem pro vydání územního souhlasu případně dalšího úkonu v územním 
řízení. Závazné stanovisko bude pro území působnost tj. pro celého ORP Kuřim, tj. 10 obcí. Platnost 
závazného stanoviska bude dva roky, s povinností vydat nové závazné stanovisko, pokud dojde ke 
změně. Z toho vyplývá požadavek na přesnou evidenci a průběžnou kontrolu, zda se vydané závazné 
stanovisko nedostalo do rozporu s nově vydanou, změněnou, zrušenou nebo nadřazenou územně 
plánovací dokumentací. 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě každoročního dotazníkového šetření a provedení analýz 
posoudilo náklady na výkon nové kompetence úřadů územního plánování. Jejich závěr pro ORP 
Kuřim je 2,83 pracovními úvazky, vizte přiložená tabulka. V současné době vykonává přenesenou 
působnost v součtu 1,05 pracovních úvazků 2 referenti. Jmenovitě Mgr. Montagová má v náplni práce 
pořizování územně analytických podkladů, Ing. Indrová pořizování územně plánovací dokumentace 
pro 10 obcí správního obvodu ORP Kuřim (jedná se územní plány, změny ÚP, regulační plány, 
územní studie, zprávy o uplatňování ÚP) a vydávání vyjádření pro pozemkový úřad, územně 
plánovací informace, vyjádření pro ZPF a další. V současné době na úseku územního plánování není 
zcela zajištěna zastupitelnost v případě čerpání dovolené nebo nemoci. Vzhledem k rozsáhlosti 
agendy, požadavkům stavebního zákona na pořizování nových ÚP, obsažnosti a časové náročnosti 
při vypořádání uplatněných přípisů k projednávaným dokumentacím není reálné ve stávajícím 
personálním obsazení zajistit plnění nové agendy vyplývající z novely stavebního zákona. 
 
Pro výkon činnosti úřadů územního plánování MMR zajistilo finanční navýšení ze státního rozpočtu. 
Navrhuje se posílení oddělení o 1 osobu, a nově bude vyčleněno 2,05 pracovního úvazku pro agendu 
územního plánování. 
 
Přílohy: A - tabulka 
 
Přijaté usnesení: 560/2017 - RM schvaluje jedno nové pracovní místo referenta na Oddělení 

územního plánování a technické infrastruktury Odboru investičního Městského 
úřadu Kuřim z důvodu novely zákona č. 183/2006 Sb. a stanovuje celkový počet 
zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 76, a to od 
1. 1. 2018, dle důvodové zprávy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

4. Wellness Kuřim - přeložka VN 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
V souvislosti s plánovaným rozvojem areálu Wellness Kuřim bude přesunuto venkovní brouzdaliště do 
vhodnějšího místa blíže koupališti. Toto nové umístění brouzdaliště koliduje s trasou VN, kterou je 
nutno přeložit. 
Na základě usnesení RM ze dne 29. 9. 2017 - podání žádosti o přeložku VN, bylo o přeložku 
zažádáno a provozovatel distribuční soustavy (dále jen „DS“) předložil návrh Smlouvy o přeložce 
zařízení distribuční soustavy č. 13010001. Provozovatel DS se zavazuje provést přeložení do 14 
měsíců od uzavření této smlouvy a předpokládané náklady na provedení přeložky činí 604.412 Kč. 
První splátka ve výši 15 % z předpokládaných nákladů, tj. 91.000 Kč je splatná do 15 dnů od uzavření 
smlouvy o přeložce, druhá splátka bude hrazena po zpracování projektové dokumentace. V případě 
nepodstatného zvýšení nákladů, tj. při zvýšení maximálně o 10 % předpokládaných nákladů, se 
nebude uzavírat dodatek ke smlouvě. 
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Přílohy: A - smlouva o přeložku VN 
 
Přijaté usnesení: 561/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční 

soustavy č. 13010001 s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7.  

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

5. Převod technické a dopravní infrastruktury vybudované v rámci 
výstavby „Díly za sv. Jánem - 8. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení nabytí stavby veřejného osvětlení do 
majetku města Kuřimi (vizte příloha B - situace) od investora pana Kučerovského s manželkou. 
Smluvní stranou bude i třetí osoba - zhotovitel staveb - spol. ELQA s.r.o., se sídlem Blanenská 
1856/6, 66434 Kuřim, IČ 49977121 (jakožto garant kvality staveb). Stavbu veřejného osvětlení město 
nabude za cenu ve výši 500 Kč. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí 
kupní smlouvě. 
 
Stavební objekt veřejné osvětlení: 

· parcely ve vlastnictví města Kuřimi - 4969; 4968;  
· parcely ve vlastnictví investora (či SJM Kučerovských) - 2642/709; 2642/619; 2642/596; 

2642/597; 2642/598; 2642/612; 2642/613; 2642/614; 2642/1; 4553/1; 4553/4; 4553/2;4487/4; 
4553/3; 4487/45 vše v k. ú. Kuřim;  

· jsou navrženy stožáry bez výložníků o výšce 5 m, rozteči dle výpočtu cca 30m; světla LED, 
dodavatel HELLUX; kabely CYKY 4x16, 4x10; 

stávající a nově budované kabely budou propojeny/zokruhovány. 
 
Přílohy: A - vzor smlouvy 

B - situace Veřejné osvětlení 
 
Přijaté usnesení: 562/2017 - RM schvaluje úplatné nabytí stavby veřejného osvětlení (dle situace) 

vybudovaného v rámci výstavby lokality „Díly za Sv. Jánem - 8. etapa“ do majetku 
města Kuřimi a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s manž. (SJM) Zdeňkem 
Kučerovským, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a Janou Kučerovskou, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno (prodávajícími) a obchodní společností 
ELQA s.r.o., se sídlem Blanenská 1856/6, 66434 Kuřim, IČ 49977121 (vedlejším 
účastníkem - zhotovitelem) za cenu ve výši 500 Kč. Do doby uzavření kupní 
smlouvy o nabytí veřejného osvětlení bude uzavřena budoucí kupní smlouva 
o nabytí veřejného osvětlení. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

6. Nový platový výměr ředitelky MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Od 1. 11. 2017 vešlo v platnost nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle tohoto nařízení vlády je třeba upravit platové výměry ředitelům školských 
příspěvkových organizací zřizovaných městem (vizte příloha A). Ke změně dojde ve výši základního 
platu, procentuální hodnota příplatku za vedení a osobního příplatku zůstává stejná (osobní příplatek 



 
 

 

5 

a příplatek za vedení se vypočítávají z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které jsou ředitelé 
zařazeni a zaokrouhlují se na celé desetikoruny nahoru). 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 563/2017 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitelky Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenky 
Slámové od 1. 11. 2017 dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

7. Nový platový výměr ředitele ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Od 1. 11. 2017 vešlo v platnost nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle tohoto nařízení vlády je třeba upravit platové výměry ředitelům školských 
příspěvkových organizací zřizovaných městem (vizte příloha A). Ke změně dojde ve výši základního 
platu, procentuální hodnota příplatku za vedení a osobního příplatku zůstává stejná (osobní příplatek 
a příplatek za vedení se vypočítávají z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které jsou ředitelé 
zařazeni a zaokrouhlují se na celé desetikoruny nahoru). 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 564/2017 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitele Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richarda Macha od 1. 11. 2017 dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

8. Nový platový výměr ředitele ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Od 1. 11. 2017 vešlo v platnost nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle tohoto nařízení vlády je třeba upravit platové výměry ředitelům školských 
příspěvkových organizací zřizovaných městem (vizte příloha A). Ke změně dojde ve výši základního 
platu, procentuální hodnota příplatku za vedení a osobního příplatku zůstává stejná (osobní příplatek 
a příplatek za vedení se vypočítávají z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které jsou ředitelé 
zařazeni a zaokrouhlují se na celé desetikoruny nahoru). 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 565/2017 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitele Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislava Plchota od 1. 11. 2017 dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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9. Nájem vodovodu, oddílného systému a jednotné kanalizace 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení oznámení o záměru na využití nemovitého majetku na 
základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
Ve smyslu nového občanského zákoníku a zákona o obcích přistupuje město Kuřim k vodovodům 
a kanalizacím jako k nemovité věci. U těchto nemovitých věcí je třeba nejprve zveřejnit záměr nájmu. 
Obec má povinnost zveřejnit záměr po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu 
obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit 
své nabídky. 
Město Kuřim má zájem převzít do vlastnictví a dále předat do provozování společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ: 46347275, vodovod při ulici Knínická, 
na parc. č. 2698/7 (Statutární město Brno), 2678, 2699/1 (Jihomoravský kraj), 735/10, 735/1 
(vlastnictví České republiky) a 2698/25 (vlastnictví investora) z potrubí HDPE DN 90x8,2 SDR 11, 
délky 30,2 m (vizte příloha B - situace).  
Dále má město Kuřim zájem předat do provozování společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275, nově vybudovaný oddílný systém kanalizace v ul. 
Hybešova, na parc. č. 612/3, 432/26, 432/3, 1104/1 a 1104/8 (vizte příloha C - situace), Dešťovou 
kanalizaci DN 800 TZB, dl. 171m a splaškovou kanalizaci DN 300 KAM, dl. 160m a dl. 17m. 
Dále má město Kuřim zájem předat do provozování společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275, jednotnou kanalizační stoku DN 400 BEO, v dl. 492 
m, v ul. Tišnovská „za hřbitovem“ na parc. č. 2779, 2773/7, 2773/20, 2773/18, 2773/19, 2773/1, 
2773/8, 2773/10, 2773/5, 2773/4, 2773/3, 2773/21, 2760/1, 2759/1, 2752, 2743/2, 2745/1, 2750/1, 
2751, 2745/1, 2753, 2755 a 2757/1, kterou město nabylo do vlastnictví uzavřením darovací smlouvy 
č. 2013/B/0048 od Státního statku Kuřim, státního statku v likvidaci (vizte příloha D - situace). 
 
Přílohy: A - záměr pronájmu 

B - situace Knínická 
C - situace Hybešova 
D - Situace Tišnovská 

 
Přijaté usnesení: 566/2017 - RM schvaluje vyhlášení záměru pronajmout na dobu neurčitou nově 

vybudovaný vodovod (HDPE DN 90x8,2 SDR 11, délky 30,2 m) při ul. Knínická, 
oddílného systému kanalizace (DN 800 TZB, dl. 171 m a DN 300 KAM, dl. 160 m 
a dl. 17 m) v ul. Hybešova a jednotné kanalizace (DN 400 BEO, v dl. 492 m) v ul. 
Tišnovská „za hřbitovem“ společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

10. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - žádost společnosti 
ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s r. o. o uvolnění 
pozastávky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Dne 23. 10. 2017 obdrželo Město Kuřim žádost ve formě dopisu od společnosti ARCHTEAM 
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. 
Společnost ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. je na základě smlouvy o dílo 
č. 2013/D/0041 ze dne 18. 6. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 
12. 5. 2017, zpracovatel všech stupňů projektové dokumentace stavby „Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) byla předána 
v 08/2014 a v souladu se smlouvou čl. IX. odst. 4 d) bylo zhotoviteli v 09/2014 zaplaceno 80 % z její 
ceny, tj. 2.029.412 Kč s DPH. Zbývající částka ve výši 20 %, tj. částka 507.353 Kč s DPH měla být 
uhrazena po vydání kolaudačního souhlasu. Na žádost zhotovitele došlo v rámci schválení dodatku 
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č. 2 v květnu 2017 k úpravě takto smlouvou stanové fakturace DPS, a to ke snížení pozastávky, 
vázané do doby vydání kolaudačního souhlasu, z 20 % na 10 %. Na základě uzavřeného dodatku č. 2 
byla tedy zhotoviteli v 06/2017 uhrazena částka ve výši 253.677 Kč s DPH. Zbývající částku ve výši 
253.676 Kč s DPH bude oprávněn zhotovitel dle tohoto dodatku č. 2 fakturovat po vydání 
kolaudačního souhlasu (předpoklad podzim/2018). 
V dopise ze dne 23. 10. 2017 zhotovitel požaduje mimo uhrazení částky za spolupráci při výběru 
zhotovitele i opětovnou změnu fakturace DPS, kterou upravoval již dodatek č. 2:  
„ -   Uvolnění pozastávky 10% z ceny DPS dle čl. IX/4 d) smlouvy (jde o doplatek 209.650 Kč + DPH) - 
z důvodu, že projekt byl vypracován a městu předán již před více než třemi roky, přičemž tak dlouhá 
doba pozastávky provedené práce nebyla v době uzavření smlouvy předpokládána + dalším důvodem 
je, že pozastávku pokrývá další fáze, tj. výkon autorského dozoru, kde je dle čl. IX/4 f) smlouvy 
pozastávka 20%, přičemž polovina je do dokončení stavby a druhá polovina do kolaudace - tato fáze 
právě začíná, takže pozastávka projektu pokryla dobu do zahájení stavby. „ 
K výše uvedenému požadavku zhotovitele OI rekapituluje: 
Ve smlouvě zvolená struktura fakturace s pozastávkou měla sloužit objednateli jako určitá forma 
finanční záruky za splnění povinností projektanta dle smlouvy. Běžně je dnes tato jistota 
požadována u smluv s projektanty formou písemné bankovní záruky, s trváním do okamžiku 
prokazatelného vypořádání všech nároků objednatele vůči zpracovateli projektové dokumentace, tj. do 
vydání kolaudačního souhlasu. V případě společnosti ARCHTEAM PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST 
s.r.o., kdy celková cena dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 činí 7.247.900 Kč s DPH, není „ finanční 
jistota“ ve výši 253.676 Kč s DPH (209.650 Kč bez DPH) po dobu realizace stavby nijak nepřiměřená. 
Co se týká výkonu autorského dozoru, který dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 činí celkem 
942.227 Kč s DPH, probíhá po celou dobu realizace měsíční fakturace až do výše 80 % z této ceny. 
Po dobu výstavby bude tedy uhrazeno zhotoviteli na fakturách 753.782 Kč s DPH. Dle čl. IX. odst. 4 f) 
smlouvy o dílo zbývajících prvních 10%, tj. 94.223 Kč s DPH má být proplaceno po odstranění vad 
stavby a druhých 10% bude uvolněno po vydání kolaudačního souhlasu. Pozastavena je tedy částka 
94.222 Kč, a to cca na dobu max. 2 měsíců. 
Dle výše uvedené rekapitulace je zhotoviteli po různě dlouhou dobu, nejpozději však do vydání 
kolaudačního souhlasu držena částka v celkové výši 253.676 Kč s DPH (cca 3,5% celkové ceny) a od 
ukončení realizace díla cca na dobu 2 měsíců zvýšená ještě o 94.222 Kč.  
OI upozorňuje, že prováděním takovýchto postupných dodatečných změn původních zadávacích 
podmínek (zmírňování původních smlouvou stanovených fakturačních podmínek) dochází ke 
zvýhodňování vítězného dodavatele, což by mohlo být v rozporu s § 36 zákona 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Tuto skutečnost by bylo vhodné potvrdit zadáním zpracování právního 
rozboru u advokátní kanceláře. 
 
Na základě výše uvedeného Odbor investiční proto Radě města nedoporučuje schválení zhotovitelem 
požadovaných změn fakturace DPS. 
Druhý požadavek projekční kanceláře v dopise ze dne 23. 10. 2017, a to požadavek na vyplacení 
částky ve výši 59.900 Kč bez DPH za spolupráci při výběru zhotovitele, schválila již Rada města 
Kuřimi č. 37/2017, která se konala dne 31. 10. 2017. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B – dodatek č. 1 
C – dodatek č. 2 
D - žádost 

 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 ze dne 

18. 6. 2014 se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., 
Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690, který se týká uvolnění 
pozastávky ve výši 10 % z ceny DPS stavby "Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi". 

Hlasováno 
Proti: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
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11. Provozní řád hřiště v areálu ZŠ Tyršova, Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Předkládám Radě města Kuřimi ke schválení provozní řád multifunkčního hřiště ZŠ Tyršova, Kuřim. 
 
Přílohy: A - provozní řád hřiště ZŠ Tyršova 
 
 
Z jednání odešel v 21 hod. Ing. Petr Ondrášek – počet přítomných členů rady 3. 
 
 
Přijaté usnesení: 567/2017 - RM schvaluje Provozní řád multifunkčního hřiště v areálu ZŠ Tyršova, 

Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

12. Anna Peňásová, Kuřim – žádost o přidělení bytu, nájemní 
smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Jana Padalíková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 947/15, 2+kk, umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který 
je součástí pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je již od roku 
2012. Nájemní smlouva je s paní Padalíkovou uzavírána na dobu určitou jednoho roku. 
Paní Padalíková má 3 nezletilé děti ve věku 16, 15 a 8 let. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx péči dětí zajištuje v plném rozsahu její maminka, 
paní Anna Peňásová, která s nimi obývá zmíněný byt 2+kk. Paní Peňásová požádala Okresní soud 
Brno - venkov o svěření dětí do pěstounské péče. 
Paní Padalíková požádala v zastoupení své maminky paní Peňásové o výměnu bytu za větší, nejlépe 
3+1. OMP však nemá volný byt 3+1 k dispozici, proto nabídl paní Peňásové byt č. 818/5, 2+1, 
umístěný ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817 ul. Legionářská a č. p. 818, 819 
v ul. nám. Osvobození v Kuřimi. Tento byt je nyní volný. 
Tento volný byt by měl být v prvním kroku nabídnut stávajícím nájemcům k výměně. Rada města však 
může v souladu s čl. 9 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města 
č. P1/2016/ZM v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout o využití volného bytu jinak, než 
stanoví tato pravidla, a to způsobem, že přidělí tento volný byt paní Anně Peňásové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a schválí uzavření nájemní smlouvy. V případě, že RM volný byt paní 
Peňásové přidělí, navrhuje OMP uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho roku s možností 
prodloužení. Stávající smlouvu k bytu č. 947/15, která je uzavřena na dobu určitou do 31. 5. 2018 
s paní Padalíkovou, je nutné ukončit dohodou. Paní Anna Peňásová není dlužníkem města. 
OMP pro upřesnění uvádí: Paní Anna Peňásová je členem bytového družstva v ul. Nádražní 1261, 
Kuřim. V tomto bytě 1+1 zůstala bydlet nejmladší dcera paní Peňásové s partnerem. OMP doporučuje 
uzavřít nájemní smlouvu s paní Peňásovou, a to s ohledem na nepříznivý zdravotní stav paní 
Padalíkové. 
 
Vyjádření OSVP: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
OSVP, orgán sociálně-právní ochrany dětí, velmi vítá možnost uzavření nájemní smlouvy mezi paní 
Annou Peňásovou a městem Kuřim. Pro rodinu by bylo přidělení většího obecního bytu významnou 
a nezastupitelnou pomocí. 
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Přijaté usnesení: 568/2017 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Janou 
Padalíkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem obecního bytu č. 947/15 umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je součástí pozemku p. č. 1418/1, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 30. 11. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

12/1. Anna Peňásová, Kuřim – žádost o přidělení bytu, nájemní 
smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 569/2017 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 818/5 umístěného ve III. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. 816, 817 ul. Legionářská a č. p. 818, 819 v ul. nám. 
Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 1847, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve 
smyslu čl. 9 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města 
č. P1/2016/ZM, paní Anně Peňásové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim 
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku s možností 
prolongace, za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

12/2. Vlastislav Šubrt, Brno – žádost o přidělení bytu, nájemní 
smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Vlastislav Šubrt, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 602 00 Brno je u města Kuřim zaměstnán jako 
inspektor veřejného pořádku. Z osobních důvodů ukončil nájem bytu na adrese trvalého bydliště. 
Vzhledem k nutnosti jeho operativní dostupnosti v Kuřimi, obrátil se na vedení města, zda by nebylo 
možné přidělení obecního bytu. 
OMP bude mít v dohledné době volný byt č. 947/15, 2+kk, umístěný ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova v Kuřimi. Tento volný byt by měl být v prvním kroku nabídnut 
stávajícím nájemcům k výměně. Rada města však může v souladu s čl. 9 odst. 1) Pravidel města 
Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM v případech hodných zvláštního zřetele 
rozhodnout o využití volného bytu jinak, než stanoví tato pravidla, a to způsobem, že přidělí tento 
volný byt panu Vlastislavu Šubrtovi, trvale bytem Cejl 513/45, 602 00 Brno a schválí uzavření nájemní 
smlouvy. 
OMP navrhuje s panem Šubrtem uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Přidělením bytu panu 
Šubrtovi se také vyřeší situace v bytovém domě Wolkerova 947, kde vlastníci bytů často podávají 
stížnosti na nájemce městských bytů a přítomnost inspektora veřejného pořádku přímo v domě 
znamená okamžitý zásah při řešení vzniklé situace. 
 
Přijaté usnesení: 570/2017 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 947/15 umístěného ve II. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. 947 ul. Wolkerova, který je součástí pozemku parc. 
č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 9 odst. 1) Pravidel města Kuřimi 
o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM, panu Vlastislavu Šubrtovi, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxx, 602 00 Brno a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
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13. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V prosinci 2017 se uvolní byt xxxx v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim. Žádosti 
žadatelů o nájem bytu v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 14. 11. 
2017. Komise doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 571/2017 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 12. 2017 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 21:05 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14. 11. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Nové smlouvy o výpůjčce vývěsek 
 1A - seznam 
 1B - smlouva o výpůjčce nástěnky 
2 Uzavření výpůjční smlouvy s Moravským zemským muzeem 
 2A - zápůjční smlouva 
3 Návrh na personální posílení Oddělení územního plánování a technické infrastruktury 

odboru investičního MěÚ Kuřim 
 3A - tabulka 
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4 Wellness Kuřim - přeložka VN 
 4A - smlouva o přeložku VN 
5 Převod technické a dopravní infrastruktury vybudované v rámci výstavby „Díly za sv. 

Jánem - 8. etapa“ 
 5A- návrh smlouvy - stavby - VO 
 5B - situace veřejné osvětlení 
6 Nový platový výměr ředitelky MŠ Zborovská 
 6A - platový výměr od 1. 11. 2017 
7 Nový platový výměr ředitele ZŠ Jungmannova 
 7A - platový výměr od 1. 11. 2017 
8 Nový platový výměr ředitele ZŠ Tyršova 
 8A - platový výměr od 1. 11. 2017 
9 Nájem vodovodu, oddílného systému a jednotné kanalizace 
 9A - záměr pronájmu 
 9B - situace ul. Knínická 
 9C - situace ul. Hybešova 
 9D - situace ul. Tišnovská 
10 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - žádost společnosti ARCHTEAM 

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s r.o. o uvolnění pozastávky  
 A - smlouva o dílo 
 B - dodatek č. 1 
 C - dodatek č. 2 
 D - žádost 
11 Provozní řád hřiště v areálu ZŠ Tyršova, Kuřim 
 11A - provozní řád hřiště ZŠ Tyršova 
12 Anna Peňásová, Kuřim – žádost o přidělení bytu, nájemní smlouva 
12/1 Anna Peňásová, Kuřim – žádost o přidělení bytu, nájemní smlouva 
12/2 Vlastislav Šubrt, Brno – žádost o přidělení bytu, nájemní smlouva 
15 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 15A - zápis o výběru žadatele 
 15B - zápis ze šetření 
 15C - pořadník DPS 


