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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 41/2017 konané dne 12. 12. 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: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 21:35 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 
služeb č. 042870/17/OSV 

2 Změny v zakladatelské listině společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 

3 Nákup statistického radaru 

4 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa, dopravní 
řešení - schválení smlouvy s EON na přeložku 

5 Nabytí vodovodního řadu spol. PFM-SmartZone s.r.o. do majetku města Kuřimi 

6 Záměr nájmu vodovodu 

7 FC Kuřim, z.s. – výpůjčka pozemků ve sportovním areálu Kuřim  

8 Manž. Juračkovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou  

8/1 Manž. Juračkovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou  

9 Různé 

 
 
 

1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č. 042870/17/OSV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2017. Jedná se 
o dofinancování pečovatelské služby. Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského 
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kraje v souladu s ustanovením § 37 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
na 6. zasedání konaném dne 24. 11. 2017 usnesením č. 789/17/Z10. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům 
s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 183.700 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. Města Kuřim. Zřizovatel poskytne tuto 
finanční podporu příjemci dotace tj. Centrum sociálních služeb Kuřim. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 ke smlouvě 
 
Přijaté usnesení: 627/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na poskytování sociálních služeb 042870/17/OSV pro Centru sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim na poskytování pečovatelské služby pro rok 
2017 ve výši 183.000 Kč. 

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

2. Změny v zakladatelské listině společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Dozorčí radě Welness Kuřim s.r.o. skončil mandát. Na základě dosavadních zkušeností s fungováním 
tohoto orgánu navrhuji schválit změny v zakladatelské listině společnosti Wellness Kuřim s.r.o., 
kterými bude tento orgán ze zakladatelské listiny vypuštěn. 
Jednotliví členové tohoto tříčlenného orgánu několikrát přispěli svými postřehy a radami ke zvyšování 
kvality práce společnosti. Totéž ovšem nelze konstatovat o orgánu dozorčí rady jako takovém. Dozorčí 
rada má plnit kontrolní funkce a dohlížet na činnost společnosti. Členové jsou oprávněni nahlížet do 
všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolují řádné vedení účetních zápisů, 
a zda je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost v souladu s právními předpisy. Dále dozorčí rada 
má přezkoumávat účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Této činnosti se 
dozorčí rada jako orgán společnosti prakticky nevěnovala. Ve společnosti s ručením omezeným je 
dozorčí rada pouze fakultativním orgánem. Proto navrhuji změny podrobně popsané v příloze. 
 
Přílohy: A - zakladatelská listina 

B - notářský zápis 
 
Přijaté usnesení: 628/2017 - RM v působnosti valné hromady Wellness Kuřim s.r.o. schvaluje 

změny v zakladatelské listině společnosti Wellness Kuřim s.r.o. dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

3. Nákup statistického radaru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Město Kuřim v minulosti využilo služeb Vysokého učení technického Brno k statistickému měření 
rychlosti v problematických místech po městě. VUT Brno tato měření provádí radarem Sierzega SR4 
a doporučilo nám jej k zakoupení. Tuto technologii v ČR prodává pouze jediný prodejce s výhradním 
zastoupením v ČR Ing. Petr Chábera. VUT Brno se taktéž snažilo oslovit přímo výrobce radarů, který 
je rovněž odkázal na pana Cháberu. 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme schválit pro pořízení statistického radaru SIERZEGA SR4 
odlišný postup dle směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, čl. 8, odst. 3. 
Akce bude financovaná z ORG 1 006 000 000 Drobné investice. 
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Diskuse: 
P. Ondrášek – proč je navržen odlišný postup? 
S. Bartoš – na tomto principu a vyzkoušený radar prodává pouze jeden prodejce s výhradním 
zastoupením v ČR. 
 
Přijaté usnesení: 629/2017 - RM schvaluje odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města 

Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na nákup 
statistického radaru Sierzega SR4 společnosti Ing. Petr Chábera, Hraniční 507, 
386 01 Strakonice, za cenu 60.000 Kč včetně DPH z ORG 1006 000 000 Drobné 
investice. 

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

4. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
- III. etapa, dopravní řešení - schválení smlouvy s E.ON na přeložku 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Na investiční akci je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Vydání územního 
rozhodnutí je podmíněno souhlasem Jihomoravského kraje, který je vlastníkem nemovitostí, pozemků 
u DDM p. č. 1452/2 a 1452/9 v k. ú. Kuřimi, kde zasahuje přeložka kabelového vedení NN. Před 
podáním žádosti na vydání územního rozhodnutí musí být mezi E.ONem a JMK uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k dotčeným částem nemovitostí. E.ON uzavře tuto 
smlouvu o smlouvě budoucí až po uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy 
s investorem - městem. 
Před vydáním územního rozhodnutí je potřeba smluvně vyřešit podmiňující investici provedení 
přeložky kabelového vedení NN v místě dopravního řešení ZŠ Jungmannova. Kabelové vedení NN 
bude demontováno a nahrazeno novým umístěným v nové trase. Náklady na přeložku si E.ON vyčíslil 
na částku 573 840,- Kč, překládka je podle zákona č. 127/2005 Sb. mimo předmět DPH. 
OI doporučuje radě města schválit tuto Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy se 
společností E.ON Distribuce, a.s., č. 13010199 za cenu 573.840 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 630/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční 

soustavy na akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
- III. etapa, dopravní řešení“ se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 28085400. 

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

5. Nabytí vodovodního řadu spol. PFM-SmartZone s.r.o. do majetku 
města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Na základě žádosti spol. Slévárna Kuřim, a.s. schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi dne 20. 10. 2015 
(č. 1132/2015) nabytí prodloužení vodovodního řadu s názvem akce „Napojení pozemku parc. č. 3048 
na dopravní a technickou infrastrukturu“ - SO 401.1 Prodloužení vodovodu, mat. PE 160, v délce 
44,3m, na ploše určené pro výrobu a skladování směrem z pozemku parc. č. 3046/4 na pozemek 
parc. č. 3048 (při ulici K AMP), na parc. 3046/2, 3046/4, 3046/12, 3047, 3048, k. ú. Kuřim (vizte 
příloha č. 2). Dne 13. 11. 2015 byla budoucí kupní smlouva s výše uvedenou společností uzavřena. 
Dne 30. 5. 2016 uzavřela spol. Slévárna Kuřim, a.s. (dále jen „Postupitel“) se spol. PFM-SmartZone 
s.r.o. (dále jen „Postupník“) smlouvu o postoupení práv a povinností ze smlouvy. Tímto převádí 
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Postupitel na Postupníka veškerá svá práva a povinnosti, které jsou uvedeny v této smlouvě (vizte 
příloha č. 3). 
Na základě žádosti z listopadu 2017, předložené zástupcem spol. PFM-SmartZone s.r.o., se sídlem 
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04972643, předkládá odbor investiční Radě města Kuřimi ke 
schválení návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je nabytí výše uvedeného vodovodního řadu do 
majetku města. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 

B - situace 
C - smlouva o postoupení práv 

 
Přijaté usnesení: 631/2017 - RM schvaluje úplatné nabytí stavby vodovodu s názvem akce 

„Napojení pozemku parc. č. 3048 na dopravní a technickou infrastrukturu“ – 
SO 401.1 Prodloužení vodovodu, mat. PE 160, v délce 44,3 m, do majetku města 
Kuřimi a schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností PFM-SmartZone, s.r.o., 
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04972643 a vedlejším účastníkem 
společností MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost, se sídlem Maříkova 1, 
621 00 Brno, IČ 46347542, za cenu ve výši 100 Kč. 

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

6. Záměr nájmu vodovodu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení oznámení o záměru 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 s názvem akce 
„Napojení pozemku parc. č. 3048 na dopravní a technickou infrastrukturu“ SO 401.1 Prodloužení 
vodovodu, mat. PE 160, v délce 44,3m, na ploše určené pro výrobu a skladování směrem z pozemku 
parc. č. 3046/4 na pozemek parc. č. 3048 (při ulici K AMP), na parc. 3046/2, 3046/4, 3046/12, 3047, 
3048, k. ú. Kuřim (vizte příloha B - situace). 
 
Přílohy: A - záměr pronájmu 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 632/2017 - RM schvaluje vyhlášení záměru pronajmout na dobu neurčitou nově 

vybudovaný vodovod PE 160, v délce 44,3 m v ul. K AMP, 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). 
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7. FC Kuřim, z.s. – výpůjčka pozemků ve sportovním areálu Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
FC Kuřim, z.s. zastoupený Alešem Peřinou, na základě smlouvy o výpůjčce č. 86/2006, užívá ke své 
činnosti travnaté fotbalové hřiště ve sportovním areálu Kuřim.  
 
Předmětem výpůjčky jsou pozemky parc. č. 2976/4, 2976/15 a části pozemků parc. č. 2976/1, 
2976/12, 2976/14 vše v k. ú. Kuřim (příloha A), dále drátěné oplocení zelené barvy a kovové zábradlí 
žluté barvy, podél celého travnatého hřiště, dvě střídačky a dřevěné lavice. 
 
Protože smlouva o výpůjčce skončila uplynutím lhůty, je potřeba uzavřít smlouvu novou. 
 
Rada města dne 12. 9. 2017 usnesením č. 451/2017 schválila záměr na výpůjčku pozemků: 
451/2017 
Rada města schvaluje záměr na výpůjčku pozemků parc. č. 2976/4, 2976/15 a části pozemků parc. 
č. 2976/1, 2976/12, 2976/14 včetně příslušenství, vše v k. ú. Kuřim dle přílohy A spolku FC Kuřim, 
z.s., se sídlem U Stadionu 1970/4, Kuřim, IČ 49458337, na dobu určitou od 16. 10. 2017 do 31. 10. 
2032. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP doporučuje schválit výpůjčku pozemků od 13. 12. 2017. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 633/2017 - RM schvaluje výpůjčku pozemků parc. č. 2976/4, 2976/15 a části 

pozemků parc. č. 2976/1, 2976/12, 2976/14 včetně příslušenství, vše v k. ú. Kuřim 
dle přílohy A, Spolku FC Kuřim, z.s., se sídlem U stadionu 1970/4, Kuřim, 
IČ 49458337, na dobu určitou od 13. 12. 2017 do 31. 10. 2032. 

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

8. Manž. Juračkovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 2. 7. 2003 s manž. Juračkovými, nájemní smlouvu č. 83/2003 na nájem 
části pozemku parc. č. 2976/1 o vým. 106 m

2
 části pozemku parc. č. 2976/8 o vým. 33 m

2
 vše v k. ú. 

Kuřim za účelem provozování letní zahrádky u objektu restaurace v areálu stadionu Kuřim - vizte př. 
A a B. Manželé Juračkovi požádali město Kuřim o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 
2017. 
 
Důvodem jejich žádosti je ukončení provozování hostinské činnosti v restauraci ke dni 31. 12. 2017. 
Budova restaurace je ve vlastnictví Sportovního klubu Kuřim, z.s. se sídlem Kuřim, Blanenská ul., 
IČ 44947712, dále jen „SK Kuřim“. 
 
SK Kuřim, jako vlastník objektu restaurace, kterou bude dále pronajímat, žádá z praktického důvodu 
o pronájem pozemků pro letní zahrádku s tím, že v nájemní smlouvě bude město souhlasit s dalším 
podnájmem pozemků za účelem provozování letní zahrádky. 
 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP nájemní smlouvu s manž. Juračkovými ukončit 
dohodou ke dni 31. 12. 2017 a schválit záměr na pronájem předmětných pozemků SK Kuřim na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 305 Kč/m

2
/rok.  

 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
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Přijaté usnesení: 634/2017 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 83/2003 v platném znění, 
jejímž předmětem je nájem částí pozemků parc. č. 2976/1 o vým. 106 m

2
 a parc. 

č. 2976/8 o vým. 33 m
2
 vše v k. ú. Kuřim, uzavřené s Erikou Juračkovou, 

IČ 68764031 a Václavem Juračkou, IČ 16368100 dohodou ke dni 31. 12. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

8/1. Manž. Juračkovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – prohlašuje, že na projednávané věci nemá žádný osobní záměr a nebude hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 635/2017 - RM schvaluje záměr na pronájem částí pozemků parc. č. 2976/1 

o vým. 106 m
2
 a parc. č. 2976/8 o vým. 33 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za účelem 

provozování letní zahrádky spolku Sportovního klubu Kuřim, z.s., se sídlem Kuřim, 
Blanenská ul., IČ 44947712 za cenu ve výši 305 Kč/m

2
/rok s roční valorizací, na 

dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nehlasoval: 1 (P: Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 22:05 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 12. 12. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 

služeb č. 042870/17/OSV 
 1A - dodatek č. 2 ke smlouvě 
2 Změny v zakladatelské listině společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
 2A - zakladatelská listina 
 2B - notářský zápis 
3 Nákup statistického radaru 
4 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa, dopravní 

řešení - schválení smlouvy s EON na přeložku 
 4A - smlouva 
5 Nabytí vodovodního řadu spol. PFM-SmartZone s.r.o. do majetku města Kuřimi 
 5A - návrh smlouvy 
 5B - situace 
 5C - smlouva o postoupení práv 
6 Záměr nájmu vodovodu 
 6A - záměr pronájmu 
 6B – situace 
7 FC Kuřim, z.s. – výpůjčka pozemků ve sportovním areálu Kuřim  
 A - situace 
8 Manž. Juračkovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou  
 8A - situace 
 8B - situace 
8/1 Manž. Juračkovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou 


