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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 36/2017 konané dne 25. 10. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, 

MSc. - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník města. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:25 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil v Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 10. 2017 

2 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, rozš. NNk, Sport. 
hala, Město, p. č. 2972“ 

3 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, rozš. NNk, 
Sporthotel, p. č. 2976/1“ 

4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, přel. VNk, TS,  
NNk, SportHotel, p. č. 2985“ 

5 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „0434/17 Průmyslová zóna Kuřim II_OK“ 

6 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „VOD6M_B_E2042a_LO_BOKUR_OK“ 

7 Michal Kokojan, Říčany u Brna – nájemní smlouva na dobu určitou 

8 Drobné investice - radary na ul. Tyršova a Tišnovská 

9 Drobné investice - zpomalovací polštáře před křižovatkou ulic U Stadionu 
a Jungmannova 

10 Drobné investice – oprava výtahu ZUŠ 

11 Reklamace "Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim" 

12 Hasičská zbrojnice nábytek - zahájení VŘ 

13 Hasičská zbrojnice nábytek - návrh členů hodnotící komise 

14 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi, Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci 

15 Dodatek č. 1 - Servisní smlouva PZTS a CCTV městských objektů 

16 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2017 

17 ČR - Státní pozemkový úřad – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemky pod 
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cyklostezkou Kuřim - Lipůvka 

18 Návrh na jmenování nového člena komise dopravní 

19 Nařízení města Kuřimi č. 2/2017, kterým se vydává tržní řád 

20 Organizační řád MěÚ Kuřim – změna Přílohy č. 1 Organizační a funkční schéma MěÚ 
Kuřim 

21 Zrušení usnesení RM č. 193/2007 

22 Městská sportovní hala - žádost o prodloužení termínu 

23 Cyklostezka Kuřim-Lipůvka - PDPS 

24 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 10. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
Usnesení č. 410/2017: 
Smlouva o zajištění provozu a údržby VO se stále upravuje. K podpisu smluv by mělo dojít během 
14 dnů. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení usnesení do 30. 11. 2017. 
 
Přílohy: A – plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 531/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 10. 

2017 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 410/2017 do 30. 11. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, rozš. NNk, Sport. hala, Město, p. č. 2972“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELprojekty, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, rozš. NNk, Sport. hala, Město, p. č. 2972“ 
vizte příloha A. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2985/2 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa pro městskou sportovní halu na ul. Blanenská. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 2985/2 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, 
úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Text budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 
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Přijaté usnesení: 532/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 
370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy 
k části pozemku parc. č. 2985/2 v k. ú. a obci Kuřim, LV č.1. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

3. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, rozš. NNk, Sporthotel, p. č. 2976/1“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELprojekty, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, rozš. NNk, Sporthotel, p. č. 2976/1“. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa pro Sporthotel na ul. Blanenská - viz příloha A. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. 
č. 2985/2, 2983/1, 2980/1 a 2977/1 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. Z tohoto důvodu je potřeba 
k městským pozemkům zřídit věcné břemeno. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2985/2, 2983/1, 2980/1 a 2977/1 vše v k. ú. 
Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 533/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 
370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy 
k částem pozemků parc. č. 2985/2, 2983/1, 2980/1 a 2977/1 vše v k. ú. a obci 
Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 
10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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4. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, přel. VNk, TS, NNk, SportHotel, p. č. 2985“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELprojekty, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s., zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, přel. VNk, TS, NNk, SportHotel, p. č. 2985“. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa pro SportHotel na ul. Blanenská - vizte příloha A. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. 
č. 2985/2, 2983/1, 2980/1 a 2976/3 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. Z tohoto důvodu je potřeba 
k městským pozemkům zřídit věcné břemeno. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2985/2, 2983/1, 2980/1 a 2976/3 vše v k. ú. 
Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 534/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 2985/2, 2983/1, 2980/1 a 2976/3 vše v k. ú. 
a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve 
výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „0434/17 Průmyslová zona Kuřim II_OK“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost Vegacom a.s. v zastoupení investora České telekomunikační infrastruktury a.s., zaslala 
Městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou „0434/17 Průmyslová zóna Kuřim 
II_OK“. 
 
Stavbou bude dotčen pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 2700/6 v k. ú. Kuřim. 
 
Jedná se o připojení areálu STEINEX na optickou infrastrukturu v ulici Tišnovská - vizte příloha A, B. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu, kterou vyčíslí znalecký 
posudek. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 



 
 

 

5 

Přijaté usnesení: 535/2017 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve věci uložení 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3, IČ 04084063, 
jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na části pozemku parc. 
č. 2700/6 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za jednorázovou 
úhradu dle znaleckého posudku na dobu neurčitou. Náklady na její zřízení ponese 
oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

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

6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „VOD6M_B_E2042a_LO_BOKUR_OK“. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost CERCE s.r.o. v zastoupení investora České telekomunikační infrastruktury a.s., zaslala 
městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou 
„VOD6M_B_E2042a_LO_BOKUR_OK“. 
 
Jedná se o napojení nového objektu (poliklinika Kuřim) na optickou infrastrukturu v ulici Blanenská - 
vizte příloha A. 
 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2986/1, 2985/9, 
a 2985/2 vše v k. ú. Kuřim. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné břemeno - 
služebnost. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu, kterou vyčíslí znalecký 
posudek. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 536/2017 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, 

provozování údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněné ze 
služebnosti v rozsahu dle přílohy na částech pozemků parc. č. 2986/1, 2985/9, 
a 2985/2 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku na dobu neurčitou. Náklady na její 
zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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7. Michal Kokojan, Říčany u Brna – nájemní smlouva na dobu 
určitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 30. 9. 2017 skončila nájemní smlouva panu Petru Halouzkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim, který byl nájemcem bytu v budově hasičské zbrojnice č. p. 236 na ul. Zahradní, která je 
součástí pozemku parc. č. 292/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Jedná se o byt služební, kdy s nájmem bytu 
je spojena činnost domovníka a údržbáře objektu i hasičské techniky. Pan Halouzka tuto činnost však 
nevykonával. 
Výbor SDH Kuřim projednal na svém jednání 7. 8. 2017 situaci vzniklou s nájemcem bytu 
a prodloužení nájemní smlouvy s panem Halouzkou nedoporučil. OMP také nedoporučoval 
prodloužení nájemní smlouvy, jelikož pan Halouzka neplnil řádně a včas své povinnosti vyplývající 
z nájemní smlouvy. 
Výbor SDH Kuřim doporučil jako nového nájemce pana Michala Kokojana, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 
664 82 Říčany u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, pan Kokojan 
bude současně vykonávat funkci domovníka a údržbáře objektu i hasičské techniky. 
OMP nemá námitek a doporučuje schválení nájemní smlouvy dle žádosti výboru SDH Kuřim. 
 
Diskuse: 
D. Holman – proč je cena 56 Kč/m2, když je objekt zrekonstruovaný? Nové nájemní smlouvy 
uzavíráme za cenu 65 Kč/m2. 
D. Sukalovský – nemyslí si, že by měla být cena vyšší, neví, v jaké míře jsou prostory 
zrekonstruované. 
 
Přijaté usnesení: 537/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Michalem 

Kokojanem, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 664 82 Říčany u Brna, jejímž předmětem 
je nájem bytu umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská 
zbrojnice) na ul. Zahradní v Kuřimi, na dobu určitou od 1. 11. 2017 do 31. 10. 
2018, za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

8. Drobné investice - radary na ul. Tyršova a Tišnovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Navrhuji pořízení a osazení dvou nových radarových měřičů rychlosti v ul. Tyršova (před sídlištěm Na 
Loučkách, ve směru na Tišnov) a v ul. Tišnovská (před zámkem, ve směru ke kostelu). V současnosti 
máme v ulicích umístěny pouze 2 takové měřiče rychlosti (v ul. Blanenská a u cesty na Mor. Knínice). 
Na hlavním tahu přes Kuřim bylo v minulosti umístěno podobné zařízení právě u sídliště Na Loučkách. 
 
Přílohy: A - radary 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – postoupit do komise dopravy. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje nákup a instalaci dvou kusů radarových měřičů u silnice II/385 (ve 

směru na Tišnov před sídlištěm Na Loučkách a v opačném směru v ul. Tišnovská - 
u zámeckého parku) a souhlasí s vyčleněním 90 tis. Kč z ORG Drobné investice. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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9. Drobné investice - zpomalovací polštáře před křižovatkou ulic 
U Stadionu a Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
V zájmu zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí, navštěvujících sportovní areál navrhuji instalaci 
zpomalovacích polštářů v ul. U Stadionu. 
Pro zklidnění dopravy v místě, kde denně proudí desítky dětí přicházejících do sportovního areálu 
středem křižovatky, bez přechodu, bez chodníku doporučuji toto jednoduché a ekonomicky nenáročné 
opatření - zpomalovací polštáře. 
Připomínám, že brána sportovního areálu ústí přímo do (čím dál rušnější) křižovatky ulic U Stadionu 
a Jungmannova. 
Navrhované opatření reaguje i na stavbu parkoviště (pro časové omezené stání), kterým se ještě 
mírně zvýší provoz ve zmíněné křižovatce. Zpomalovací polštáře mohou tak přispět ke zklidnění 
provozu a zvýšení bezpečnosti. Na rozdíl od zpomalovacích prahů jsou tišší a na rozdíl od stavebních 
prahů výrazně levnější. 
 
Přílohy: A - drobné investice 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – postoupit do komise dopravy. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje umístění zpomalovacích polštářů v ulici U Stadionu před 

křižovatkou ulic U Stadionu a Jungmannova a souhlasí s vyčleněním 80 tis. Kč 
z ORG Drobné investice. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

10. Drobné investice – oprava výtahu ZUŠ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Ředitelka ZUŠ, paní Zámečníková, se obrátila na město Kuřim jako na pronajímatele objektu ZUŠ 
s žádostí o zajištění opravy nefunkčního výtahu. Současně žádá o vyřešení problému s větráním 
(resp. vzduchotechnikou) v koncertním sále ZUŠ Kuřim (vizte příloha). Navrhuji proto v souladu 
s povinnostmi vyplývajícími městu Kuřim z nájemní smlouvy se ZUŠ Kuřim uvolnit nyní potřebné 
finanční prostředky z ORG Drobné investice, a to ve výši 150.000 Kč, na opravu výtahu. OI současně 
zajistí posouzení závady a poptá možné dodavatele. 
Ve věci požadavku na zajištění klimatizace v koncertním sále navrhuji, aby OI během měsíce 
listopadu zajistilo posouzení variant technického řešení (vč. ocenění) a předložilo návrh řešení mezi 
dalšími požadavky na rozpočet města pro rok 2018 k projednání příslušným orgánům. 
 
Přílohy: A - žádost 

B – nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 538/2017 - RM schvaluje provedení opravy výtahu v objektu ZUŠ Kuřim 

a souhlasí s vyčleněním 150 tis. Kč z ORG Drobné investice. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

11. Reklamace "Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Společnost AVENZO VICE a.s., Křižíkova 2988/68g, 612 00 Brno, realizovala v roce 2014 akci 
„Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim“ na základě Smlouvy o dílo č. 2014/D/0045 ze dne 18. 06. 2014. 
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U společnosti AVENZO VICE a.s. byla opakovaně reklamována venkovní osvětlení. Předmětem 
reklamace byla nekompatibilita funkcí osazených svítidel a čidel. Společnost byla vyzývána 
opakovaně. Poslední výzva k odstranění vady byla zaslána datovou schránkou 5. 5. 2017. V rámci 
této výzvy byla uplatňována i reklamace na dokončení pruhu vnitřní dlažby zádveří po osazení nových 
vstupních dveří do objektu hasičské zbrojnice. Společnost po všech výzvách reklamované vady 
neodstranila ani na výzvy nereagovala. 
Dle Smlouvy o dílo č. 2014/D/0045 ze dne 18. 06. 2014 článku 10.3.5. budou reklamované vady 
odstraněny jinou specializovanou firmou. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí 
Objednavateli (město Kuřim) Zhotovitel (AVENZO VICE a.s.) a to do 14 dnů od obdržení faktury 
specializované firmy. 
 
Celková odhadovaná hodnota odstranění reklamovaných vad je 15.000 Kč vč. DPH a doporučujeme 
Radě města vyčlenit tuto částku z ORG 9 007 000 000 Opravy a udržování. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:37 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
J. Vlček – o jaké vady se jedná? 
D. Sukalovský – opakovaně se opravuje venkovní osvětlení (nad vjezdy do garáží). Dodavatel s námi 
nekomunikuje a nereaguje na výzvy. Opravit to musíme. 
S. Bartoš – ještě se musí dodělat zádveří. Celkem za cca 15 tisíc Kč. 
 
Přijaté usnesení: 539/2017 - RM schvaluje vyčlenění částky 15.000 Kč vč. DPH z ORG 9 007 000 

000 Opravy a udržování na odstranění vad akce „Zateplení hasičské zbrojnice 
Kuřim“. 

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

12. Hasičská zbrojnice nábytek - zahájení VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
 
Název (předmět) zakázky:  „Hasičská zbrojnice - nábytek“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-016 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku i montáž 
interiérového vybavení pro Hasičskou zbrojnici pro zasedací místnost a klubovnu. Tato zakázka bude 
řešena na dvě etapy - 1. etapa interiér klubovny, 2. etapa interiér zasedací místnost. 
Předpokládaná doba zahájení akce 15. 11. 2017. 
Předpokládané dokončení a předání díla 1. etapy do 22. 12. 2017. 

Předpokládané dokončení a předání díla 2. etapy do 28. 2. 2018. 

 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky SDH interiér 

B - příloha č. 3 návrh SoD 
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Přijaté usnesení: 540/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na dodávku a montáž interiéru „Hasičská zbrojnice - nábytek - 1. etapa“ 
a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky dle zápisu se změnami. 

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

13. Hasičská zbrojnice nábytek - návrh členů hodnoticí komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou Hasičská zbrojnice - nábytek OI doporučuje jmenovat komisi pro 
posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek 
s nabídkami, v následujícím složení. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:   Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Mgr. Ing. D. Sukalovský     1. PaedDr. David Holman 
2. Mgr. Ladislav Ambrož     2. Alena Matějíčková 
3. Stanislav Bartoš      3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Renata Havlová      4. Ing. Olga Hanáková  
5. Jan Herman        5. Ing. Miluše Macková 
 
Přijaté usnesení: 541/2017 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem "Hasičská zbrojnice - nábytek". 

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

14. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi, Smlouva o dílo na 
zpracování žádosti o dotaci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Dne 12. 4. 2016 byla podepsána Smlouva o dílo č. SOD1601 s firmou ArchSta servis, s.r.o. se sídlem 
Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 01776835. Předmětem Smlouvy bylo zhotovení žádosti o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, do 19. výzvy, prioritní osy 5, specifický cíl 5.1. 
snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie na 
projekt s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. 

V této výzvě však žádost nebyla přijata. Společnost ArchSta servis, s.r.o. navrhla optimalizovat žádost 
o dotaci do další vyhlašované výzvy, případně následujících, dokud žádost nebude přijata. Vzhledem 
k tomu, že zájem města Kuřim na získání dotace pro projekt rekonstrukce Společenského a kulturního 
centra v Kuřimi dále trvá, předkládáme Radě města ke schválení novou Smlouvu o dílo na podání 
žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5, specifický cíl 
5.1. snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie na 
projekt s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - vzduchotechnika“, tentokrát bez uvedení 
čísla výzvy s firmou ArchSta servis, s.r.o. 
 
Přílohy: A - smlouva na podání ŽoD II ArchSta 
 
Přijaté usnesení: 542/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení žádosti o dotaci 

z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5, specifický cíl 
5.1. snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie na projekt s názvem „Společenské a kulturní centrum 
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v Kuřimi - vzduchotechnika“ se společností ArchSta servis, s.r.o., se sídlem Lidická 
700/19, 602 00 Brno, IČ 01776835. 

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

15. Dodatek č. 1 - Servisní smlouva PZTS a CCTV městských 
objektů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Radě města je předkládán dodatek č. 1 k servisní smlouvě (smlouvě o dílo) č. 2016/D/0088. 
Předmětem původní servisní smlouvy č. 2016/D/0088 je zajištění funkčnosti a případné odstranění 
všech závad na bezpečnostních prvcích PZTS a CCTV pro jejich další bezporuchový provoz. V rámci 
smlouvy je zajištěna pravidelná roční periodická revize ústředen, kontroly funkčnosti jednotlivých prvků 
zabezpečení, ověření provozních procedur odstřežování, zastřežování, kontrola a výměna 
akumulátorů, profylaxe a další související činnosti. Dále tato smlouva garantuje dosažitelnost techniků 
v reakční době do 4 hod. od nahlášení závady. Předkládaný Dodatek č. 1 reaguje na navýšení počtu 
bezpečnostních prvků instalovaných v roce 2017 v budově radnice v Kuřimi a převzetí dalších EZS 
a PZTS městských objektů do předmětu smlouvy výše. Nově se jedná o objekty Městské knihovny 
v Kuřimi, Objekt Klub Kotelna, Objekt Wellness Kuřim a Objekt instalované expozice Zámek Kuřim. 
Převzetím výše uvedených objektů do jedné smlouvy se sníží počty výjezdů do těchto objektů 
a celkové náklady na poruchy. Hodnota původní servisní smlouvy činila 14.496 Kč vč. DPH/rok. 
Hodnota servisní smlouvy po dodatku č. 1 činí 35.792 Kč vč. DPH/ rok. Servisní smlouva je 
podepsána na dobu určitou do 1. 12. 2021. Zajišťující odbor KÚ doporučuje radě města schválení 
uvedeného dodatku č. 1 servisní smlouvy (smlouvě o dílo) č. 2016/D/0088. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku č. 1 - servisní smlouva PZTS 
 
Přijaté usnesení: 543/2017 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 servisní smlouvy (smlouva 

o dílo) č. 2016/D/0088 se společností Comimpex, spol. s r.o., se sídlem Haškova 
153/17, PSČ 638 00, Brno - Lesná, IČ 46972439 zastoupená Davidem Střelcem - 
jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 35.792 Kč vč. DPH/rok. 

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

16. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 9. 2017. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2017 činily 194.779.389,89 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 183.161.209,92 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
+ 11.618.179,97 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3. čtvrtletí roku 2017 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 79,65 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2016 
stále velmi dobře, výběr je k 30. 6. vyšší o 9 mil. Kč. Prozatím se potvrzuje vzestupný trend z minulých 
období, nejvyšší nárůst je u DPH (o cca 5,5 mil. Kč). 
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Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 50,69 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 36,04 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány ze 
79,36 %,  toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH. Vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení3q ORG 
 
Přijaté usnesení: 544/2017 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

Kuřimi ke dni 30. 9. 2017, s přebytkem hospodaření ve výši 11.618.179,97 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

17. ČR - Státní pozemkový úřad – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
na pozemky pod cyklostezkou Kuřim - Lipůvka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s plánovanou stavbou cyklostezky Kuřim - Lipůvka, dále jen „Cyklostezka“ a na 
základě usnesení RM č. 293/2015 ze dne 27. 5. 2015 byla uzavřena nájemní smlouva na pronájem 
pozemků pod budoucí cyklostezkou. 
293/2015 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 2954, 2940/1, 2970, 
3007/16, 3005/25, 3005/40, 3005/1 a 3016 vše v k. ú. Kuřim o celkové výměře 10 686 m

2
 s Českou 

republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774 na 
dobu neurčitou dle přílohy. 
 
Situaci a nájemní smlouvu předkládáme v příloze A, B. 
Roční nájemné za pozemky pod cyklostezkou do nabytí právní moci stavebního povolení činilo 
3.437 Kč (0,32164 Kč/m

2
). Po nabytí právní moci stavebního povolení se navýšilo roční nájemné na 

částku ve výši 160.290 Kč (15 Kč/m
2
). 

Stavební povolení nabylo právní moc dne 2. 9. 2017. 
Na základě výše uvedeného poslal Státní pozemkový úřad k podpisu dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, 
jehož předmětem je specifikace výše nájemného na dobu po nabytí právní moci stavebního povolení 
na stavbu cyklostezky. Toto navýšení nájemného je již ujednáno v původní nájemní smlouvě. Dodatek 
upřesňuje doplatky nájemného od 2. 9. 2017, neboť nájemné je hrazeno ročně dopředu vždy k 1. 10. 
běžného roku. Dále pronajímatel požaduje vždy k 1. 10. běžného roku zvýšit nájemné o míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým 
statistickým úřadem za přecházející rok. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy nejsou dodatkem č. 1 
dotčena. 
 
Přílohy: A - situace 

B - nájemní smlouva 
C - dodatek č. 1 

 
Diskuse: 
S. Bartoš – nájemné budeme platit po dobu stavby. Poté bychom měli pozemky koupit. 
D. Holman – je důležité vědět, kolik peněz budeme potřebovat na koupi těchto pozemků. 
 
 
Přijaté usnesení: 545/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

č. 2015/D/0028 na pronájem pozemků pod stavbou „Cyklostezky Kuřim - Lipůvka“ 
s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 
1024/11a, Praha, IČ 01312774, kterým se v souvislosti se získáním stavebního 
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povolení upravuje výše ročního nájemného na částku ve výši 160.290 Kč s roční 
valorizací. 

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

18. Návrh na jmenování nového člena komise dopravní 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Po odstoupení Ing. Květoslava Pazourka z komise dopravní z důvodu předkládám návrh na novou 
členku komise. 
V příloze předkládám životopis ing. Gabriely Šoukalové, obyvatelky Kuřimi - Podlesí, která má 
odpovídající vzdělání i velké zkušenosti z oboru dopravních staveb. 
 
Přijaté usnesení: 546/2017 - RM jmenuje Gabrielu Šoukalovou, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx, 

členkou Komise dopravy Rady města Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

19. Nařízení města Kuřimi č. 2/2017, kterým se vydává tržní řád 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dne 11. 10. 2017 schválila RM Nařízení města Kuřimi č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád. 
 
Po konzultaci s vedoucí odboru obecní živnostenský úřad byly v nařízení upřesněny následující 
skutečnosti: 

- v článku 3 byla prodloužena doba provozování venkovních zahrádek do 23:00 hod., od 22:00 
hod. jsou provozovatelé povinni zabezpečit noční klid, 

- v příloze č. 2 byla rozšířena plocha pro prodej prostřednictvím prodejního zařízení před 
budovou obchodního domu Albert, neboť tuto plochu má AHOLD Czech Republic, a.s. od 
města pronajatou a v rámci nájemní smlouvy je nájemci umožněno tuto plochu podnajmout 
třetím osobám, 

- v příloze č. 1 byla vymezena pouze část pozemku p. č. 2732 určená pro prodej hřbitovních 
květin a doplňků (upřesněno v nové příloze č. 3), původně se jednalo o celou parcelu, 

- pro prodej hřbitovních květin a doplňků byly vymezeny dvě prodejní místa s max. zabranou 
plochou jednoho místa do 10 m

2
. 

 
Přílohy: A - tržní řád 
 
Přijaté usnesení: 547/2017 - RM schvaluje Nařízení města Kuřimi č. 2/2017, kterým se vydává tržní 

řád, s účinností od 27. 10. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

20. Organizační řád MěÚ Kuřim – změna Přílohy č. 1 Organizační 
a funkční schéma MěÚ Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Na základě Radou města Kuřimi schválených nových pracovních míst na odboru sociálních věcí 
a prevence od 1. 6. 2017 (usn. RM č. 128/2017), odboru kancelář úřadu od 1. 9. 2017 (usn. RM 
č. 388/2017) a odboru majetkoprávním od 1. 10. 2017 (usn. RM č. 419/2017), je třeba schválit změnu 
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organizačního řádu, a to Přílohu č. 1, kterou tvoří organizační a funkční schéma Městského úřadu 
Kuřim. 
V ostatních částech zůstal organizační řád beze změny. 
 
Přílohy: A - Organizační řád Městského úřadu Kuřim 2017 

B – příloha P1-Orgnaizační a funkční schéma od 1. 11. 2017 
 
Přijaté usnesení: 548/2017 - RM schvaluje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vnitřní směrnici Rady města Kuřimi 
č. S3/2017/RM Organizační řád Městského úřadu Kuřim s účinností od 1. 11. 2017. 

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

21. Zrušení usnesení RM č. 193/2007 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 9. 3. 2007 toto usnesení č. 193/2007 ve znění: 
RM svěřuje starostovi města Kuřimi dle § 103 odst. 4 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, k podpisu dodatky k Nájemní a provozní smlouvě o provozování vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřené mezi Městem Kuřim a společností Brněnskými vodovody 
a kanalizacemi, a.s., Hybešova 254/16, 664 33 Brno. 
 
Pominuly důvody pro toto usnesení a usnesení svojí formulací neodpovídá potřebám města. 
 
Přijaté usnesení: 549/2017 - RM ruší usnesení č. 193/2007 ze dne 9. 3. 2007 ve věci podpisů 

dodatků k Nájemní a provozní smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu. 

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

22. Městská sportovní hala - žádost o prodloužení termínu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi žádost o prodloužení termínu dokončení díla na akci "Městská 
sportovní hala v Kuřimi". 
 
Přílohy: žádost o prodloužení termínu 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – upozorňuje, že navržené termíny jsou platné za předpokladu, že bude upravená 
dokumentace a výkazy výměr předány nejpozději do 31. 10. 2017. 
 
Přijaté usnesení: 550/2017 - RM souhlasí s prodloužením termínu dokončení díla akce "Městská 

sportovní hala v Kuřimi" - SO 01 Sportovní hala do 15. 4. 2018, SO 02 Venkovní 
plochy do 31. 5. 2018 a SO 03 Inženýrské sítě do 31. 5. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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23. Cyklostezka Kuřim-Lipůvka - projektová dokumentace pro 
provedení stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2015, čl. 8 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele 
projektové dokumentace pro provedení stavby a spolupráci při výběru zhotovitele - společnost HBH 
Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno. Důvodem je, že tato firma již zpracovala projektovou 
dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení pro umístění stavby Cyklostezka Kuřim-Lipůvka. 
 
Cena za dílo činí částku 
a) část PDPS bez DPH      71.500,- Kč 
b) část spolupráce při výběru zhotovitele stavby bez DPH    6.500,- Kč 
DPH 21 %        16.380,- Kč 
Celková cena vč. DPH       94.380,- Kč 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 551/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace provedení stavby a spolupráci při výběru zhotovitele pro akci 
"Cyklostezka Kuřim-Lipůvka" a schvaluje uzavření smlouvy se společností HBH 
Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČ 44961944 za celkovou cenu 
94.380 Kč vč. DPH. 

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

24. Různé 
 
Na jednání se dostavila v 15:20 hod. Ing. V. Fidrmucová – referentka odboru majetkoprávního a Ing. 
Petr Ondrášek – počet přítomných členů rady 5. 
 
D. Holman – ptá se na stav jednání ohledně cyklostezky na Mor. Knínice. Kdo jedná s Brnem? 
V. Fidrmucová – nemá čas na tom pracovat. Naposledy kontaktovala referentku na magistrátu 
v červenci. 
D. Holman – je nutné na tom začít pracovat okamžitě. Je to prioritní akce. Sousední obce čekají na 
výsledky jednání. 
V. Fidrmucová – v pondělí odešle žádost. 
D. Sukalovský – v pondělí si to zkontroluje. 
 
 
Z jednání odešla v 15:28 hod. Ing. V. Fidrmucová. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:42 hod. 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
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V Kuřimi dne 25. 10. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 10. 2017 
 1A - Nesplněné úkoly RM do 18. 10. 2017 
2 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, rozš. NNk, Sport. 

hala, Město, p. č. 2972“ 
 2A - situace 
 2B - situace 
 2C - smlouva 
3 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, rozš. NNk, 

Sporthotel, p. č. 2976/1“ 
 3A - situace 
 3B - situace 
 3C - smlouva 
4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, přel. VNk, TS, NNk, 

SportHotel, p. č. 2985“ 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - smlouva 
5 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „0434/17 Průmyslová zóna Kuřim II_OK“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „VOD6M_B_E2042a_LO_BOKUR_OK“ 
 6A - situace 
 6B - smlouva 
7 Michal Kokojan, Říčany u Brna – nájemní smlouva na dobu určitou 
8 Drobné investice - radary na ul. Tyršova a Tišnovská 
 8A - Drobné investice- radary 
9 Drobné investice - zpomalovací polštáře před křižovatkou ulic U Stadionu 

a Jungmannova 
 9A - Drobné investice- práh U Stadionu 
10 Drobné investice – oprava výtahu ZUŠ 
 10A - Žádost město výtah, klima 
 10B - Nájemní smlouva ZUŠ 
11 Reklamace "Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim" 
12 Hasičská zbrojnice nábytek - zahájení VŘ 
 12A - výzva SDH 
 12B - Příloha č. 3 návrh SoD 
13 Hasičská zbrojnice nábytek - návrh členů hodnotící komise 
14 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi, Smlouva o dílo na zpracování žádosti 

o dotaci 
 14A - Smlouva na podání ŽoD II ArchSta 
15 Dodatek č. 1 - Servisní smlouva PZTS a CCTV městských objektů 
 15A - návrh dodatku č. 1 
16 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2017 
 16A - rozpočet - vyhodnocení3q ORG 
17 ČR - Státní pozemkový úřad – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemky pod 

cyklostezkou Kuřim - Lipůvka 
 17A - situace 
 17B - nájemní smlouva 
 17C - dodatek č. 1 
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18 Návrh na jmenování nového člena komise dopravní  
19 Nařízení města Kuřimi č. 2/2017, kterým se vydává tržní řád 
 18A - Nařízení města 2017 2 Tržní řád  
20 Organizační řád MěÚ Kuřim – změna Přílohy č. 1 Organizační a funkční schéma MěÚ 

Kuřim 
 20A - Organizační řád Městského úřadu Kuřim 1. 11. 2017 
 20B - P1-Orgnaizační a funkční schéma od 1. 11. 2017 
21 Zrušení usnesení RM č. 193/2007 
22 Městská sportovní hala - žádost o prodloužení termínu 
 22A - žádost o prodloužení termínu 
23 Cyklostezka Kuřim-Lipůvka - PDPS 
 23A - smlouva o dílo 


