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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2018 konané dne 17. 1. 2018 
 
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 úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:06 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10. 1. 2018 

2 Smlouva o umístění reklamy – Bohumil Pělucha, Kuřim 

3 Jaromír Svítil, Kuřim - splátkový kalendář 

4 RAPO BRNO, s.r.o. – žádost o úpravu nájemní smlouvy 

5 Česká pošta, s. p. – pronájem nebytových prostor – záměr 

6 Prodej osobního automobilu  

7 Dočasná autobusová zastávka na nám. Osvobození v Kuřimi 

8 Havarijní oprava utržené střechy ZŠ Komenského v Kuřimi 

8/1 Havarijní oprava utržené střechy ZŠ Komenského v Kuřimi 

9 Oprava výtahu ZUŠ Kuřim 

10 Obratiště na ul. K. H. Máchy 

11 Návrh dodatku č. 20 k mandátní smlouvě 

12 Stanovení oddávacích dnů pro rok 2018 

13 Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2018 

14 Tašky na třídění odpadu 

15 Změna organizační struktury Organizačního řádu MěÚ Kuřim k 1. 2. 2018 

16 Změna organizační struktury Organizačního řádu Městské knihovny Kuřim 

17 Rozpočtové opatření č. 15 

18 Umístění časosběrné kamery – prodloužení smlouvy 

19 Výroba videozáznamů kulturních, společenských a sportovních akcí – Aleš Kadlec  

20 Sportovní klub Kuřim, z.s. – nájemní smlouva  

21 Návrh rozpočtu města na rok 2018 
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22 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – schválení 
smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických komunikací 

23 Marie a Petr Horákovi – zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes Kuřimku na ul. 
Komenského v Kuřimi“ 

24 Umístění vodorovného dopravního značení „Zákaz stání“ před kontejnery na odpad 

25 Uzavření dohody o spolupráci - kontejnery na textil a obuv 

25/1 Výpověď smlouvy 

26 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10. 1. 2018 
(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. 700/2012 
Důvodová zpráva 
Vzhledem k vytíženosti odboru investičního a majetkoprávního nebylo doposud uzavření Dohody 
o úpravě práv jednotlivých vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací s vlastníkem 
splaškové kanalizace v ul. Jelínkových znovu projednáno. 
Z výše uvedeného žádá odbor investiční o prodloužení termínu plnění usnesení č 700/2012 do 31. 12. 
2019. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
751/2013 
Důvodová zpráva: 
Dle sdělení Ing. Kazimíra Horáka ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) byla 
stavba „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - Kuřim“ ukončena se zpožděním. SŽDC již má 
zpracovaný GP, ale chybí jim ještě znalecký posudek na výši úhrady za věcné břemeno. Ing. Horák 
žádá o posunutí termínu plnění usnesení do 31. 12. 2018. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2018. 
 
419/2015 
Důvodová zpráva: 
Stavba „Oplocení pozemku p. č 1419/2 v k. ú. Kuřim na ul. Wolkerova“ byla dokončena. Dle sdělení 
stavebníka zajistí předložení GP, dle kterého bude vyhotovena smlouva o zřízení věcného břemene. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2018. 
 
541/2015 
Důvodová zpráva: 
Stavba „Stavební úpravy areálu Neuman el. s.r.o.“ doposud nebyly dokončeny. Dle sdělení stavebníka 
bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 6. 2019. Smlouvu o zřízení věcného 
břemene tedy nelze uzavřít. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2019. 
 
318/2017 
Důvodová zpráva 
Z kapacitních důvodů projekční firmy nebylo možné dokončit dopracování studie dopravy v klidu v ulici 
Červenáčkova, Tleskačova, Spojovací do 31. 12. 2017. 
Prosíme proto o prodloužení termínu plnění usnesení RM č. 318/2017 do 30. 6. 2018. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
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Přijaté usnesení: 4/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10. 1. 

2018 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 700/2012 do 31. 12. 2019, 
č. 751/2013 do 31. 12. 2018, č. 419/2015 do 31. 12. 2018, č. 541/2015 do 31. 12. 
2019 a č. 318/2017 do 30. 6. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Smlouva o umístění reklamy – Bohumil Pělucha, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Bohumil Pělucha, se sídlem Dlouhá 1725/18, 664 34 Kuřim, IČ 88539547 měl s městem Kuřim 
uzavřenou smlouvu o umístění reklamy č. 2014/O/0086 ve znění dodatků č. 1 - 4. Smlouva byla 
uzavřena do 31. 12. 2017. Předmětem smlouvy bylo umístění reklamních bannerů o celkovém 
rozsahu 4,9 m

2
 instalovaných na opěrné zdi u kruhového objezdu na ul. Tyršova. 

Dne 3. 1. 2018 požádal pan Pělucha o opětovné uzavření smlouvy o umístění reklamy do 31. 12. 
2018. Reklamní bannery zůstanou zachovány ve stávajících rozměrech, tj. 0,59 m x 2,5 m; 0,59 m 
x 3,4 m a 0,59 m x 2,4 m. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 5/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na opěrné zdi 

u kruhového objezdu na ul. Tyršova na pozemku prac. č. 2615/9, vše v obci a k. ú. 
Kuřim s panem Bohumilem Pěluchou, se sídlem Dlouhá 1725/18, 664 34 Kuřim, 
IČ 88539547, na dobu určitou do 31. 12. 2018 za cenu 200 Kč/m

2
/měsíc. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

3. Jaromír Svítil, Kuřim - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Jaromír Svítil, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 900/4 umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na 
Královkách, který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je 
uzavírána v režimu nájemních smluv na dobu určitou tří měsíců. 
Dne 3. 1. 2018 požádal o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh 
na nájemném a úhradách za služby za část měsíce listopadu 2017 a za měsíc prosinec 2017, který ke 
dni 31. 12. 2017 činí částku xxxxx Kč. Pan Svítil navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. Úroky 
z prodlení budou řešeny samostatně po zaplacení jistiny. 
V minulosti již byly panu Svítilovi schváleny splátkové kalendáře, které byly řádně doplaceny. 
 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
 
 
Přijaté usnesení: 6/2018 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Jaromírem 

Svítilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jehož prostřednictvím 
bude splacen dluh (jistina) na nájemném a úhradách za služby za byt č. 900/4 v ul. 
Na Královkách, umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 
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900, 901, který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim ve výši 
7.506 Kč. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. RAPO BRNO, s.r.o. – žádost o úpravu nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 398,44 m

2
, který je umístěn 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem tohoto nebytového prostoru je na základě nájemní smlouvy č. 2016/O/0032 ze dne 21. 6. 
2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2017 společnost RAPO BRNO, s.r.o., se sídlem Mrštíkova 
356, 666 01 Tišnov, IČ 60738677. 
Město Kuřim vstoupilo do jednání s Českou poštou, s. p., která má zájem zřídit v Kuřimi větší 
provozovnu pošty z důvodu již nevyhovujícího stavu současné pobočky. Česká pošta ke zřízení větší 
provozovny potřebuje prostor o výměře alespoň 300 m

2
. Město Kuřim poště nabídlo prostor, který se 

nedaří již více jak rok obsadit nájemcem - jedná se o obchodní nebytový prostor č. 844/9 o výměře 
157,85 m

2
 v ul. Bezručova čtvrť a dále nebytový prostor č. 843/9 o výměře 134,24 m

2
, který 

společnost RAPO BRNO, s.r.o. uvolnila na podzim roku 2017. 
Dne 4. 1. 2018 požádala společnost RAPO BRNO, s.r.o. o úpravu nájemní smlouvy. Úprava nájemní 
smlouvy bude spočívat ve snížení plochy pronajatého nebytového prostoru č. 841/10. Jedná se 
o prostor označený ve výkresové dokumentaci jako místnost č. 1.14 - kancelář - o výměře 14,83 m

2
. 

Společnost RAPO BRNO s.r.o. zřídí kancelář v zadní části nebytového prostoru - vedle chladírny. 
Nová výměra pronajímané plochy dle smlouvy č. 2016/O/0032, ve znění dodatku č. 1 bude činit 
383,61 m

2
. Město tímto krokem získá poslední část prostoru, který spolu se sousedními nebytovými 

prostory č. 843/9 a č. 844/9 odpovídá požadavkům České pošty, s. p. 
OMP navrhuje tuto změnu ošetřit dodatkem k nájemní smlouvě. 
 
Přílohy: A - půdorys - Dodatek č. 2 

B - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 7/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2016/O/0032 

ze dne 21. 6. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2017 se společností 
RAPO BRNO, s.r.o., se sídlem Mrštíkova 356, 666 01 Tišnov, IČ 60738677. 
Předmětem dodatku bude snížení plochy pronajatého nebytového prostoru 
č. 841/10 o 14,83 m

2
. Nová výměra bude činit 383,61 m

2
. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Česká pošta, s. p. – pronájem nebytových prostor – záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem nebytového prostoru č. 843/9 o výměře 149,07 m

2
 a nebytového 

prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m
2
, které jsou umístěny v I. nadzemním podlaží bytového domu 

č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Celková výměra těchto nebytových prostor je 306,92 m

2
. 

O pronájem zmíněných nebytových prostor projevila zájem Česká pošta, s. p., která by sem 
přestěhovala stávající pobočku na ul. Legionářské.  
Nebytový prostor č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
 se již téměř dva roky nedaří obsadit novým nájemcem. 

Na obsazení prostoru byl několikrát zveřejněn záměr. Česká pošta, s. p. na zveřejněný záměr nikdy 
nezareagovala. 
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Nebytový prostor č. 843/9 o výměře 134,24 m
2
 a část nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 14,83 

m
2
 měla v nájmu společnost RAPO BRNO, s.r.o. Poté, co město Kuřim vstoupilo do jednání 

o pronájmu nebytových prostor s Českou poštou, s. p., byl nájem k nebytovému prostoru č. 843/9 
ukončen dohodou a ukončení nájmu části nebytového prostoru č. 841/10 je v jednání.  
Město Kuřim pronajímá společnosti RAPO BRNO, s.r.o. vedlejší nebytový prostor za nájemné ve výši 
84,39 Kč/m

2
/měs. OMP navrhuje schválit záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 

a dále nebytových prostor č. 843/9 a č. 844/9 o celkové výměře 306,92 m
2
 České poště s. p. za 

nájemné ve výši 85 Kč/m
2
/měs. + zálohy na služby. 

Vzhledem ke stávajícímu stavu nebytových prostor bude muset budoucí nájemce realizovat jejich 
rekonstrukci a rekolaudaci tak, aby vyhovovaly požadavkům pošty. O investicích, které bude nutné 
provést, bude rozhodnuto samostatným usnesením až po jednáních vedených se zástupci České 
pošty, s. p. 
 
Přílohy: A - půdorys 

B - pošta Kuřim návrh řešení 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. Zástupce České pošty přijde na jednání rady města až za 
14 dní. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 

14,83 m
2
, nebytového prostoru č. 843/9 o výměře 134,24 m

2
 a nebytového 

prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m
2
, umístěných v I. nadzemním podlaží 

bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku 
parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve prospěch státního podniku Česká pošta, 
s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 85 Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby, za účelem provozování pobočky pošty. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

6. Prodej osobního automobilu 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní připravil na základě pokynu tajemníka MěÚ Kuřim návrh na prodej ojetého 
osobního automobilu.  
Jedná se o služební automobil Škoda Fabia sedan, šedé barvy, SPZ: 8B8 1181, rok výroby 2004, 
zdvihový objem motoru 1390 cm

3
, stav tachometru 237 000 km. 

Stav vozidla vyžaduje opravu - zejména výměnu zrezivělých prahů a předních blatníků, vadných 
tlumičů, čepů atd., předpokládané náklady na opravu činí dle servisu cca 35 tis. Kč. Částka za opravu 
přesahuje tržní cenu vozidla (s ohledem stáří vozu, opotřebení a závady). 
Vzhledem k výše uvedenému tajemník navrhuje vozidlo prodat přes autobazar v Kuřimi na ul. 
Tišnovská - firma AUTO HANÁK s.r.o., Kuřim, nám. 1. května 63/20, IČ 49967843. Prodej zajistí 
technik služebních vozidel. 
Prodejní cena nepoklesne pod 5.000 Kč. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:13 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 8/2018 - RM schvaluje prodej osobního automobilu Škoda Fabia, SPZ: 8B8 1181, 

prostřednictvím společnosti AUTO HANÁK s.r.o., se sídlem nám. 1. května 63/20, 
664 34 Kuřim, IČ 49967843, za nejvyšší nabídnutou cenu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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18. Umístění časosběrné kamery – prodloužení smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 1. 8. 2017 byla se společností FRMOL s.r.o., se sídlem Rostislavova 231/23, 140 00 Praha 4, 
IČ 27224953 uzavřena smlouva o umístění a provedení stavby na pozemku, jejímž předmětem je 
umístění sloupu pro instalaci časosběrné kamery na části pozemku parc. č. 2146 k. ú. Kuřim. Smlouva 
je uzavřena do 26. 1. 2018. Kamera je umístěna za účelem zaznamenávání průběhu výstavby 
obchodního domu Kaufland. 
Zástupce společnosti požádal o prodloužení smlouvy do 30. 4. 2018. OMP navrhuje prodloužení 
ošetřit dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 2017/O/0042. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 Frmol 
 
Přijaté usnesení: 9/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provedení 

stavby č. 2017/O/0042 ze dne 1. 8. 2017 se společností FRMOL s.r.o., se sídlem 
Rostislavova 231/23, 140 00 Praha 4, IČ 27224953. Předmětem dodatku je 
prodloužení doby platnosti smlouvy do 30. 4. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

20. Sportovní klub Kuřim, z.s. – nájemní smlouva  
(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
 a 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 bylo ukončení provozování hostinské činnosti v restauraci ke dni 31. 12. 2017. 
RM dne 12. 12. 2017 usn. č. 634/2017 dohodu o ukončení nájemní smlouvy schválila. Budova 
restaurace je ve vlastnictví Sportovního klubu Kuřim, z.s., se sídlem Kuřim, Blanenská ul., IČO 
44947712, dále jen „SK Kuřim“. 
 
SK Kuřim, jako vlastník objektu restaurace, kterou bude dále pronajímat, požádal 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 k restauraci. 
 
Na základě výše uvedeného RM dne 12. 12. 2017 schválila usn. č. 635/2017 záměr na pronájem 
pozemků: 
635/2017  
Rada města 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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. Návrh nájemní 
smlouvy předkládá OMP v příloze C. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 4. 2018. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 
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Diskuse: 
P. Ondrášek – náklady na energie přefakturují nájemci v poměru 1:1, tzn. bez jakéhokoliv navýšení. 
Společnost E.ON energie účtuje městu, město je účtuje SK Kuřim a SK Kuřim přefakturuje náklady na 
nájemce. 
J. Viktorinová – spíše by vše pronajala přímo nájemci. 
P. Ondrášek – oznámil střet zájmů, proto nebude hlasovat. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14:21 hod. J. Vlček – počet přítomných radních 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 10/2018 - RM schvaluje 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 Sportovní klub 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 s účinností od 1. 4. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Zdrželo se: 1 (P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

23. Marie a Petr Horákovi – zřízení služebnosti pro stavbu „Most 
přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti se stavbou „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ je nutné provést 
přeložku stávajícího vodovodu. Přeložkou vodovodu bude dotčen i pozemek parc. č. 2275 v k. ú. 
Kuřim, který vlastní v podílu id. ½ pan Petr Horák a Marie Horáková, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim - vizte př. A, B. 
Horákovi s přeložkou vodovodu do jejich pozemku souhlasí. 
Na základě výše uvedeného je nutné pro nové vedení vodovodního řadu zřídit věcné břemeno ve 
prospěch města Kuřimi (jako investora a vlastníka vodovodního řadu). 
 
OMP doporučuje zřídit věcné břemeno na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 250 Kč za běžný metr 
uloženého vodovodního řadu. Vodovod bude přeložen v délce cca 6 m, úplata za zřízení věcného 
břemene bude činit částku ve výši cca 1.500 Kč. Za cenu 250 Kč/bm je zřizováno věcné břemeno 
k plynovodům, které jsou uloženy do městských pozemků. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
 
Na jednání se vrátil 14:24 hod. J. Vlček – počet přítomných radních 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 11/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi 

spočívající v uložení a provozování vodovodního řadu do pozemku parc. č.  2275 
v obci a k. ú. Kuřim dle přílohy, který vlastní v podílu id. 1/2 Petr Horák a Marie 
Horáková, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 250 Kč za běžný metr liniové stavby. 
Náklady na jeho zřízení ponese investor - město Kuřim. Do doby zřízení věcného 
břemene bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 



 
 

 

8 

Z jednání odešla v 14:55 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

7. Dočasná autobusová zastávka na nám. Osvobození v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Na základě usnesení RM 665/2017 ze dne 20. 12. 2017 bylo schváleno vyčlenění částky 109.000 Kč 
z ORG 1 006 000 000 Drobné investice na pořízení přístřešku na dočasnou autobusovou zastávku na 
nám. Osvobození v Kuřimi. Vzhledem k tomu, že tato akce nebyla v roce 2017 realizována, 
doporučujeme radě města vyčlenit tuto částku z ORG 1 006 000 000 Drobné investice pro rok 2018. 
 
Přijaté usnesení: 12/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky 109.000 Kč z ORG 1 006 000 000 

Drobné investice na pořízení autobusového přístřešku na nám. Osvobození 
v Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Havarijní oprava utržené střechy ZŠ Komenského v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová, Mgr. Stanislav Plchot) 
 
Dne 6. 12. 2017 byl radě města předložen návrh usnesení s chybným zněním, které neobsahovalo 
název stavby „Havarijní oprava utržené střechy ZŠ Komenského v Kuřimi“. Žádáme z tohoto důvodu 
o jeho zrušení. 
 
Přijaté usnesení: 13/2018 - RM ruší usnesení č. 614/2017 ze dne 20. 12. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8/1. Havarijní oprava utržené střechy ZŠ Komenského v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová, Mgr. Stanislav Plchot) 
 
K stavbě „Havarijní oprava utržené střechy ZŠ Komenského v Kuřimi“ předkládáme ke schválení 
smlouvu o dílo se společností Střechy Pelán s.r.o. cenu 247.807 Kč bez DPH, tj. 299.846 Kč včetně 
DPH. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy o dílo 

B - položkový rozpočet 
 
Přijaté usnesení: 14/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Střechy Pelán 

s.r.o., se sídlem Stavební 162/5, 602 00 Brno, IČ 01466941 na stavbu „Havarijní 
oprava utržené střechy ZŠ Komenského v Kuřimi“ za cenu 299.846 Kč včetně 
DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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9. Oprava výtahu ZUŠ Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Dne 25. 10. 2017 schválila rada města provedení opravy výtahu v objektu ZUŠ Kuřim a souhlasila 
s vyčleněním 150.000 Kč z ORG Drobné investice. Výzva byla zveřejněna na webových stránkách 
města dne 15. 11. 2017 a sejmuta dne 11. 12. 2017. Vzhledem k tomu, že nabídku podala pouze 
1 firma a to v hodnotě 188.760 Kč vč. DPH, schválila dne 18. 12. 2017 rada města navýšení 
vyčleněné částky z ORG Drobné investice na celkových 190.000 Kč. 
Realizace akce proběhne v termínu od 19. 2. 2018 do 28. 2. 2018, proto doporučujeme radě města 
vyčlenit částku 190.000 Kč z ORG 1 006 000 Drobné investice pro rok 2018. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:00 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a odešel P. Ondrášek – 
počet přítomných radních 4. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje vyčlenění částky 190.000 Kč vč. DPH z ORG 1 006 000 000 Drobné 

investice na akci „Oprava osobního výtahu ZUŠ Kuřim“. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

10. Obratiště na ul. K. H. Máchy 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Ing. Petr Jarolím, xxxxxxxxxx, 628 00 Brno, zpracoval projektovou dokumentaci akce „Obratiště na ul. 
K. H. Máchy, Kuřim“, spočívající v umístění nového obratiště na ul. K. H. Máchy. V současné době 
dochází k otáčení vozidel na ul. K. H. Máchy v křižovatce s ul. Mánesova v místě, kde ústí společná 
stezka pro chodce a cyklisty směřující za ZŠ Komenského a otáčející vozidla zde ohrožují chodce 
(školáky) a cyklisty. Z tohoto důvodu je před koncem ulice K. H. Máchy navrženo obratiště umožňující 
otáčení vozidel. 
Na základě usnesení RM ze dne 27. 9. 2017 bylo schváleno vyčlenění částky 327.000 Kč bez DPH 
(tj. 395.670 Kč včetně DPH) z ORG 1 006 000 000 Drobné investice na akci „Obratiště na ul. K. H. 
Máchy, Kuřim“. Vzhledem k tomu, že tato akce nebyla v roce 2017 realizována, doporučujeme radě 
města vyčlenit tuto částku z ORG 1 006 000 000 Drobné investice pro rok 2018. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje vyčlenění částky 327.000 Kč bez DPH (tj. 395.670 Kč včetně DPH) 

z ORG 1 006 000 000 Drobné investice na akci „Obratiště na ul. K. H. Máchy, 
Kuřim“. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

11. Návrh dodatku č. 20 k mandátní smlouvě 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení návrh Dodatku č. 20, který je v souladu se zněním 
článku II Mandátní smlouvy ze dne 24. 4. 2002. Tímto se mění Příloha č. 1 „Roční plán investic - 
seznam svěřených staveb“, a to pro rok 2018. 
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen BVK, a.s.) dle výše uvedené smlouvy 
vykonávají inženýrskou činnost na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské 
infrastruktury v majetku města Kuřimi. Na základě rozpočtu města Kuřimi pro rok 2018 byly na jednání 
uskutečněném koncem roku 2017 mezi zástupci města a zástupci provozovatele BVK, a.s. stanoveny 
prioritní stavby. Tyto prioritní stavby jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého návrhu Dodatku. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
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Přijaté usnesení: 15/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 20 v souladu se zněním článku 
II Mandátní smlouvy ze dne 24. 4. 2002, mezi městem Kuřim a Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, 
IČ 46347275, jehož předmětem je "Roční plán investic - seznam svěřených 
staveb" pro rok 2018. 

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

12. Stanovení oddávacích dnů pro rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí navrhuje na schválení oddávací dny pro rok 2018 dle přiloženého 
seznamu. 
 
Přílohy: A - oddávací dny 2018 
 
Přijaté usnesení: 16/2018 - RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

13. Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, navrhuje poskytnout prvnímu občanovi roku 2018 peněžitý dar 
v hodnotě 5.000 Kč. Jedná se o „tradici“, která byla zavedena v roce 2000. Dřívější věcné dary 
nahradily od roku 2009 dary formou finančních hotovosti ve výši 5.000 Kč. První narozený občan 
Kuřimi bude určen ze sestavy narozených občanů za měsíc leden 2018, získané přenosem dat 
z ISEO (informační systém evidence obyvatel), případně dle rodného listu. 
Finanční krytí ORG 9006. 
 
Přijaté usnesení: 17/2018 - RM uděluje prvnímu narozenému občanovi města Kuřimi v roce 2018 

peněžitý dar ve výši 5.000 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Proti: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

14. Tašky na třídění odpadu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
V minulosti město pořídilo na podporu třídění odpadu od společnosti EKOKOM tašky na třídění papíru 
a tašky na třídění plastu. Tyto tašky pak distribuovalo ve vybraných částech města. 
V letošním roce navrhuji tyto tašky pořídit s dotací společnosti EKOKOM a distribuci zaměřit do 
rodinných domů v ulicích, a to zejména tam kde jsou kontejnery na třídění odpadu hůře dostupné a je 
technicky nesnadné je zde umístit. Jedná se zejména o lokality Podhoří, Podlesí, částečně Díly za sv. 
Jánem a některé další ulice, jako například Jiráskova, Husova, Kout, Pod Zárubou, Jelínkových, B. 
Němcové, ..... 
Podíl města na pořízení jedné sady velkých tašek (vhodné pro RD) je 42,30 Kč vč. DPH, na pořízení 
malé sady 38,60 vč. DPH. 
Distribuce tašek bude podpořena kampaní, na které se bude podílet EKOKOM (dodá letáky) 
a zvažujeme i zapojení brigádníků z řad dětí a mládeže, pro které by spolupráce s městem na 
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distribuci mohla mít i výchovný význam. Taška by byla předávána spolu s informačním letákem 
a oproti podpisu příjemce, kterým by čestným prohlášením potvrdil svůj zájem využívat tašky výhradně 
pro třídění odpadu. 
 
Přílohy: A - obrázek 
 
Diskuse: 
D. Holman – na postupu se domluvíme i školami. 
 
Přijaté usnesení: 18/2018 - RM schvaluje pořízení 500 sad tašek na třídění odpadu (plast, sklo, 

papír) v celkové hodnotě 21.150 Kč vč. DPH. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

15. Změna organizační struktury Organizačního řádu MěÚ Kuřim 
k 1. 2. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Karel Torn CSc.) 
 
Tajemník MěÚ navrhuje RM změnu organizační struktury Organizačního řádu MěÚ Kuřim u odboru 
dopravy a kanceláře úřadu.  
Z provozních důvodů navrhuje přesun 2 zkušebních komisařů z odboru dopravy do kanceláře úřadu 
oddělení přestupků.  
Přesunem by došlo ke změně názvu oddělení přestupků na oddělení přestupků a agendy autoškol. 
S tímto návrhem byli seznámeni vedoucí odboru dopravy a vedoucí oddělení přestupků, kteří se 
změnou souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 19/2018 - RM schvaluje dle ustanovení § 102 odst. (2) písm. n) zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, změny organizační 
struktury Organizačního řádu Městského úřadu Kuřim dnem 1. 2. 2018 dle zápisu. 

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

16. Změna organizační struktury Organizačního řádu Městské 
knihovny Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Vedoucí MKK navrhuje RM změnu organizační struktury Organizačního řádu Městské knihovny Kuřim. 
 
Z provozních důvodů navrhuje navýšení počtu zaměstnanců knihovny z dosavadních 4 na 4½ 
a snížení počtu zaměstnanců regionální knihovny z 5 na 4½. 
 
Tímto by došlo k rozšíření otevírací doby dětského oddělení a sjednocení otevírací doby s oddělením 
pro dospělé. Tato změna také umožní sestavení ideálního rozpočtu pro regionální oddělení (vliv 
úpravy platových předpisů na základě Nařízení vlády č. 340/2017 o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách). 
 
Od 1. 2. 2018 se rozdělí pracovní úvazek paní Jitky Zavřelové na ½ úvazku v regionu a ½ úvazku pro 
knihovnu pro dětské oddělení a tím se rozšíří pracovní doba dětského oddělení. 
 
Provozní doba knihovny 
(platná od 1. 9. 2017) 
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Dospělí  
Pondělí  9 - 12 13 - 18 
Úterý  13 - 19 
Středa  9 - 12 13 - 18 
Čtvrtek  zavřeno 
Pátek  9 - 12 13 - 18 
 
Děti a mládež  
Pondělí  12 - 17 
Úterý  zavřeno 
Středa  9 - 11 12 - 17 
Čtvrtek  zavřeno 
Pátek  12 - 17 
 
Přílohy: A - organizační a funkční schéma od 1. 2. 2018 
 
Přijaté usnesení: 20/2018 - RM schvaluje změnu organizační struktury Organizačního řádu Městské 

knihovny Kuřim dnem 1. 2. 2018 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

17. Rozpočtové opatření č. 15 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na základě zmocnění ZM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 15, kterým se 
zapojuje do rozpočtu roku 2017 dotace - pečovatelská služba - pro PO Centrum sociálních služeb 
Kuřim. 
 
příjmy  oddíl O   + 183.000 Kč 
výdaje  oddíl 43  + 183.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 21/2018 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu města Kuřimi pro rok 

2017, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Na jednání se vrátil v 15:15 hod. Ing. P. Ondrášek – počet přítomných radních 5. 
 
 
 

19. Výroba videozáznamů kulturních, společenských a sportovních 
akcí – Aleš Kadlec  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Město Kuřim již v minulosti zajišťovalo pořizování videozáznamů sportovních a kulturních akcí 
v Kuřimi, spojené s umístěním videozáznamu na internet a do vysílání kabelové televize na TV kanálu 
Kotva KA. Do roku 2015 byla panu Aleši Kadlecovi (Kotva KA) za tímto účelem poskytována dotace ve 
výši 120.000 Kč /rok. V roce 2015 se zásadním způsobem změnily podmínky pro poskytování dotací. 
Proto v roce 2016 město službu zajistilo poptávkou veřejné zakázky malého rozsahu, nikoliv dotací. 
 
Rozsah reportáží by pro rok 2018 měl být jako v uplynulém roce, zejména se zaměřením na sportovní 
a kulturní aktivity dětí a mládeže z Kuřimi. 
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Vzhledem k tomu, že umisťování záznamů na tento TV kanál je ve výlučné pravomoci výrobce těchto 
videozáznamů a současně držitele příslušné licence, je nutné v souladu s platnou Interní směrnicí RM 
Kuřim č. S2/2015/RM („zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“) stanovit tzv. odlišný postup (dle 
čl. 8 této směrnice) pro zadání této veřejné zakázky malého rozsahu:  
1. Veřejnou zakázku „Pořizování videozáznamů sportovních a kulturních akcí ve městě Kuřimi“ 
zadává Rada města Kuřimi držiteli licence umožňující vysílání pořízených videozáznamu na místním 
TV kanálu Kotva KA. 
2. Tajemník MěÚ pověří pracovníka úřadu přípravou této veřejné zakázky. 
3. Pověřený pracovník připraví zadání a smlouvu o dílo vymezující předmět díla, termín a místo plnění 
zakázky, cenu a další podmínky v souladu s usnesením Rady města Kuřimi. 
4. Veřejná zakázka je realizována na základě písemné smlouvy. 
 
Držitel licence pan Aleš Kadlec nese náklady, včetně nákladů na pronájem úložiště na internetu 
a současně letos uhradí Radě pro rozhlasové a televizní vysílání poplatek ve výši 50 tisíc korun na 
prodloužení licence na televizní vysílání. 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 22/2018 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM 

při zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořizování videozáznamů kulturních, 
společenských a sportovních akcí v Kuřimi" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
za účelem pořizování videozáznamů kulturních, společenských a sportovních akcí 
v Kuřimi a jejich umístění na internet i do vysílání TV kanálu KOTVA KA kabelové 
televize v Kuřimi s panem Alešem Kadlecem, Nová 1057/4, 664 34 Kuřim, 
IČ 11482907 za celkovou cenu 121.000 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

21. Návrh rozpočtu města na rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2018, který z velké části vychází z rozpočtu 
a očekávané skutečnosti roku 2017. 
Od letošního roku je novými předpisy umožněno schvalovat rozpočet i dle ORGů a ORJ (odpovědnost 
dle odborů MěÚ), které bývaly dříve podkladem pro sestavení rozpočtu do úrovně rozpočtových 
oddílů, proto je letos předkládán rozpočet na výdajové straně v tomto členění. Rozpočet je tímto více 
podrobný a hlavně přehlednější. Příjmy jsou sestaveny i nadále do úrovně oddílů. 
Investiční akce, kapitálové příjmy a dotace budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým 
opatřením č. 1. 
 
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce. 
 
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 238.046.000 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem 
hospodaření ve výši 100.000.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 
9.200. 000 Kč. 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 149.982.200 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 
88.063.800 Kč. Spolu s přebytky minulých období a cennými papíry je tedy na „investice“ k dispozici 
částka 197.263.800 Kč. Celkově je rozpočet vyrovnaný. 
 
Výše jednotlivých položek byla projednána se správci jednotlivých ORGů. 
 
S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými ORGy a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna 
ke stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v ORG nebo akci, max. však do výše 
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500.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi ORGy, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy 
i opakovaně) 
 
2) změny v rozpočtu mezi různými ORJ stejných ORGů schvaluje vedoucí OF  (např. ORG Vnitřní 
správa je pod ORJ tajemníka, pojištění a finanční transkace jsou u stejného ORG pod ORJ odboru 
finančního, v rámci tohoto ORG lze mezi ORJ tajemníka a odboru finančního rozpočet měnit bez 
zásahu ZM či RM). 
 
Přílohy: A - rozpočet 2018 příjmy 

B - rozpočet 2018 výdaje 
 
Přijaté usnesení: 23/2018 - RM bere na vědomí a předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtu města 

Kuřimi na rok 2018. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání se v 15:24 hod. vzdálil se Ing. P. Ondrášek – počet přítomných radních 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 24/2018 - RM bere na vědomí a předkládá ZM ke schválení rozpočtové opatření 

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

22. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 
kapacit – III. etapa – schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě 
elektronických komunikací 
(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 sítě elektronických komunikací. 
Před podáním žádosti na vydání územního rozhodnutí musí být mezi CETINem a JMK uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k dotčeným částem nemovitostí. CETIN 
uzavře tuto smlouvu o smlouvě budoucí až po uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací s investorem - městem. 
Před vydáním územního rozhodnutí je potřeba smluvně vyřešit podmiňující investici provedení 
přeložky sítě elektronických komunikací v místě dopravního řešení ZŠ Jungmannova. Překládka 
spočívá ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN. Náklady na přeložku si 
CETIN vyčíslil na částku 228.632 Kč, překládka je podle zákona č. 127/2005 Sb. mimo předmět DPH. 
OI doporučuje radě města schválit tuto Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
pro investiční akci: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - 
dopravní řešení se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), 
č. VPI/MJ//2018/00003 za cenu 228.632 Kč. 
 
Přílohy: A – smlouva 

B - specifikace nákladů 
C - dohoda o převodu práv z ÚR 

 
 
Na jednání se vrátil v 15:29 hod. Ing. P. Ondrášek – počet přítomných radních 5. 
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Přijaté usnesení: 25/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací pro investiční akci: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - dopravní řešení se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

24. Umístění vodorovného dopravního značení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
V zájmu zajištění možnosti manipulace s kontejnery při svozu odpadu navrhuji umístění vodorovného 
dopravního značení „Zákaz stání“ (V12d) na místní komunikace v Kuřimi, a to vždy v prostoru, který je 
nezbytný pro manipulaci s kontejnery při svozu odpadu. V současné době často dochází k situacím, 
kdy před kontejnery parkují auta, která svoz odpadu výrazně zkomplikují nebo zcela znemožní. 
Popelářský vůz se pak musí na dané místo vracet znovu. Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., 
které pro město Kuřim svoz odpadu zajišťuje, na tuto skutečnost opakovaně upozorňuje. Náklady na 
svoz odpadu se zvyšují a dopravní situace v místech svozu se často zbytečně komplikuje. 
 
Příloha: A – vodorovné značení 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – kde se to bude vyznačovat? 
D. Holman – názorně místa ukázal v mapě. 
 
Přijaté usnesení: 26/2018 - RM souhlasí s vyznačením zákazu stání vodorovným dopravním 

značením V12d na místních komunikacích před kontejnery na odpad tak, aby 
parkující auta nebránila svozu odpadu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

25. Uzavření dohody o spolupráci - kontejnery na textil a obuv 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení dohodu o spolupráci mezi městem Kuřim a Diecézní 
charitou Brno na umístění kontejnerů na textil a obuv po městě Kuřimi. Počet a poloha kontejnerů jsou 
specifikovány v příloze B. Kontejnery budou městu poskytnuty bezúplatně. 
 
Přílohy: A - dohoda o spolupráci 

B - místa pro kontejnery na sběr použitého textilu 
 
Přijaté usnesení: 27/2018 - RM schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi městem Kuřim 

a Diecézní charitou Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, 
IČ 44990260, týkající se umístění kontejnerů na textil a obuv po městě Kuřimi dle 
přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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25/1. Výpověď smlouvy 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Přijaté usnesení: 28/2018 - RM schvaluje výpověď smlouvy č. 2013/O/0140 ze dne 13. 1. 2014 

o umístění a provozování kontejnerů uzavřenou se společností REVENGE, a.s., se 
sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 4 - Stodůlky, IČ 28101766, ve 
smyslu čl. IV, bodu 2. Smlouvy. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

26. Různé 
 
D. Sukalovský – vydavatelství ve spolupráci s Červeným křížem bude vydávat brožuru, podle které 
se budou děti z mateřských škol učit poskytnout první pomoc. 
L. Ambrož - tuto by bylo nejlepší nejdříve vidět a teprve potom se budou rozhodovat. 
 
 
P. Ondrášek – připravují další kroky k realizaci vyhlášení ankety „Sportovec města Kuřim“. 
Pravděpodobný termín je v pátek 2. 3. 2018. 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:07 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 17. 1. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10. 1. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Smlouva o umístění reklamy – Bohumil Pělucha, Kuřim 
 2A - návrh smlouvy 
3 Jaromír Svítil, Kuřim - splátkový kalendář 
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4 RAPO BRNO, s.r.o. – žádost o úpravu nájemní smlouvy 
 4A - půdorys 
 4B - dodatek č. 2 
5 Česká pošta, s. p. – pronájem nebytových prostor – záměr 
 5A - půdorys 
 5B - Pošta Kuřim návrh řešení 
6 Prodej osobního automobilu  
7 Dočasná autobusová zastávka na nám. Osvobození v Kuřimi 
8 Havarijní oprava utržené střechy ZŠ Komenského v Kuřimi 
8/1 Havarijní oprava utržené střechy ZŠ Komenského v Kuřimi 
 8A - návrh smlouvy o dílo  
 8B - položkový rozpočet 
9 Oprava výtahu ZUŠ Kuřim 
10 Obratiště na ul. K. H. Máchy 
11 Návrh dodatku č. 20 k mandátní smlouvě 
 11A - návrh dodatku 
12 Stanovení oddávacích dnů pro rok 2018 
 12A - oddávací dny 2018 
13 Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2018 
14 Tašky na třídění odpadu 
 14A - obrázek 
15 Změna organizační struktury Organizačního řádu MěÚ Kuřim k 1. 2. 2018 
16 Změna organizační struktury Organizačního řádu Městské knihovny Kuřim 
 16A - Organizační a funkční schéma  
17 Rozpočtové opatření č. 15 
18 Umístění časosběrné kamery – prodloužení smlouvy 
 18A - dodatek č. 1 
19 Výroba videozáznamů kulturních, společenských a sportovních akcí – Aleš Kadlec  
 19A - smlouva o dílo 
20 Sportovní klub Kuřim, z.s. – nájemní smlouva  
 20A - situace 
 20B - situace 
 20C - návrh smlouvy 
21 Návrh rozpočtu města na rok 2018 
 21A - rozpočet 2018 -  příjmy a financování 
 21B - rozpočet 2018 - výdaje 
22 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – 

schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických komunikací 
 22A - smlouva CETIN  
 22B - specifikace nákladů 
 22C - dohoda o převodu práv z ÚR 
23 Marie a Petr Horákovi – zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes Kuřimku na ul. 

Komenského v Kuřimi“ 
 23A - situace 
 23B - situace 
 23C - návrh smlouvy 
24 Umístění vodorovného dopravního značení 
 A – vodorovné značení 
25 Uzavření dohody o spolupráci - kontejnery na textil a obuv 
 25A - dohoda o spolupráci 
 25B - místa pro kontejnery na sběr použitého textilu 


