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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 13/2018 konané dne 25. 4. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady města. 

 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: PaedDr. David Holman. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:23 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 4. 2018 

2 Ing. Radek Řiháček - pronájem pozemku 

3 Lusine Hovhannisyanová, Levon Hovhannisjan, Kuřim – nájemní smlouva 

4 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

5 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Prodloužení infrastruktury ul. 
Červenáčkova“ 

6 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Prodloužení infrastruktury ul. Tleskačova“ 

7 Investiční akce "Obratiště na ul. K. H. Máchy" 

8 Nařízení města Kuřimi č. 1/2018 

9 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 9. 4. 2018 

10 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2019 

11 VPS - individuální dotace 

12 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
pro rok 2018 

12/1 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
pro rok 2018 

13 Zpráva o činnosti odboru investičního za rok 2017 

14 Zpráva o činnosti OŽÚ za rok 2017 

15 Zpráva o činnosti OSŽP za rok 2017 

16 Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 

17 Zrušení usnesení RM č. 493/2017 
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18 Vyčlenění částky z ORG Drobné investice pro realizaci úprav levé štoly v lokalitě Pod 
Zárubou  

18/1 Odlišný postup na výběr zhotovitele „Realizace zabezpečovacích prací levé štoly 
v lokalitě Pod Zárubou“  

19 Výsledky hospodaření ke dni 31. 3. 2018 

20 „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa“ - pořízení PD 

21 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 4 
k SoD 

22 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 7 

23 Ulice Úvoz - obnova uličního prostoru 

24 Záměr pronajmout vodovod odkoupený v rámci výstavby „Nákupní areál Kaufland 
Kuřim“ 

25 Město Kuřim x Kynologický klub Kuřim – záměr na směnu pozemků v lokalitě Záhoří 

26 „Parkoviště Bezručova č. p. 839 – 1116“ - odlišný postup na zpracování PD 

27 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 

28 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - nové zahájení VŘ 

28/1 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - komise VŘ 

29 Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému – 
změna rozsahu dodávky 

30 Autobusová zastávka Díly - převod části stavby na JmK 

31 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie – odlišný postup pro 
zadání veřejné zakázky na služby 

31/1 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie 

32 Umístění absolventského díla "Řetěz" 

33 Různé - osazení kříže na pozemku města 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 4. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Všechna usnesení s termínem plnění ke dni 18. 4. 2018 jsou splněna. 
 
Přijaté usnesení: 191/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 4. 

2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

2. Ing. Radek Řiháček - pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Ing. Radek Řiháček, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 616 00 Brno, požádal o pronájem části pozemku 
parc. č. 2785/1 v k. ú. Kuřim o výměře 38 m

2
 za účelem jeho užívání jako okrasné zahrady - vizte 

příloha A. 
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Jedná se o část pozemku od hrany pozemků Ing. Radka Řiháčka k plotu školního hřiště u ZŠ 
Jungmannova, který měl doposud v nájmu žadatelův bratr, Ing. Miroslav Řiháček, bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, 639 00 Brno a od kterého odkoupil rodinný dům, k němuž předmětný pozemek sloužil 
jako část okrasné zahrady. 
Na základě výše uvedeného rada města dne 28. 3. 2018 schválila usnesením č. 136/2018 záměr na 
pronájem pozemku. Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM nájemní smlouvu - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 192/2018 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2785/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře 38 m² za účelem užívání jako okrasná zahrada Ing. Radku Řiháčkovi, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 616 00 Brno, za cenu ve výši 94 Kč/rok s roční 
valorizací od 1. 5. 2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

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

3. Lusine Hovhannisyanová, Levon Hovhannisjan, Kuřim – nájemní 
smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 1121/8, 1+kk, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1119, 
1120, 1121 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2137/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem tohoto bytu byla paní Gajane Karapetjanová, která dne xxxxxxxxxx zemřela. 
O přechod nájmu požádala neteř nájemce, paní Lusine Hovhannisyanová, a její syn, pan Levon 
Hovhannisjan, kteří žili s tetou ve společné domácnosti; toto bylo doloženo vyjádřením vlastníků 
sousedního bytu o trvalém užívání a vedení společné domácnosti. Na základě vyjádření správce bytu 
nevázne na předmětném bytě nedoplatek nájemného ani záloh na služby. 
Paní Hovhannisyanová i pan Hovhannisjan splňují podmínky pro přechod nájmu dle ustanovení 
§ 2279 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“). V případě paní 
Hovhannisyanové a pana Hovhannisjana musí dle ust. § 2279 odst. 1 zákona s přechodem nájmu 
souhlasit pronajímatel (jedná se o příbuzenský vztah s nájemcem - neteř a prasynovec). Dle 
ustanovení § 2279 odst. 2 zákona skončí nájem bytu po jeho přechodu nejpozději uplynutím dvou let 
ode dne, kdy nájem přešel. 
 
Na základě výše uvedeného OMP navrhuje, aby byla s paní Lusine Hovhannisyanovou a jejím synem 
Levonem Hovhannisjanem uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou - do 27. 3. 2020 s možností 
prolongace. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:26 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 193/2018 - RM souhlasí v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, s přechodem nájmu k bytu č. 1121/8 umístěného v podkroví bytového 
domu č. p. 1119, 1120, 1121 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. 
č. 2137/3, vše v obci a k. ú. Kuřim na paní Lusine Hovhannisyanovou a pana 
Levona Hovhannisjana, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 27. 3. 2020 za nájemné ve výši 
65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
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4. Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Název (předmět) zakázky: Etážové topení v obecních bytech, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OMP-2018-004 
Zajišťující odbor (ZO): OMP, Janoušková 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM z 23. 1. 2018 (ORG 1031 000 000) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem - OMP - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim, IV-OMP-2018-004“. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 14. 3. 2018 pod č. usnesení 123/2018 schválila zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále 
schválila znění výzvy k podání nabídky a jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 4 uchazečů (e-mailovou korespondencí bylo osloveno 10 potenciálních 
zhotovitelů).  
Na prvním jednání hodnotící komise dne 5. 4. 2018 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly 
úplnosti nabídek. Po prostudování nabídkových rozpočtů proběhlo dne 10. 4. 2018 druhé jednání, na 
kterém byly nabídky hodnoceny - vizte Příloha A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti ZT energy s.r.o., se sídlem Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČ 60731800, 
která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 787.911,02 Kč vč. DPH. 
 
Termín zhotovení díla: do 31. 10. 2018. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - 2018-004 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 194/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, 
Kuřim, IV-OMP-2018-004“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ZT 
energy s.r.o., se sídlem Svitavská 434/10, Blansko, PSČ 678 01, IČ 60731800, za 
cenu 787.911,02 Kč vč. DPH. 

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

5. GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Prodloužení 
infrastruktury ul. Červenáčkova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Ing. Marek Bouška a Ing. Lenka Boušková, oba bytem xxxxxxxxxxxx, Kuřim a Ing. Lenka 
Droběnová, bytem Drásov xxx, jako investoři stavby „plynárenského zařízení STL plynovod a přípojky 
Kuřim, ul. Červenáčkova“ (dále jen „plynárenské zařízení“), zaslali městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí zřízení věcného 
břemene v souvislosti se stavbou plynárenského zařízení. Jedná se o prodloužení plynovodu 
a přípojky pro výstavbu nových  RD ul. Červenáčkova v rámci stavby „Prodloužení infrastruktury ulice 
Červenáčkova“ - vizte př. A, B. 
 
Plynárenské zařízení bude uloženo mimo jiné v pozemcích parc. č. 2642/698, 4975 a 4521 vše v k. ú. 
Kuřim, které jsou ve vlastnictví města Kuřim - vizte př. B, délka plynovodního vedení v pozemcích 
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města je cca 8 m. Podmínkou předání plynárenského zařízení společnosti GasNet, s.r.o. je zřízení 
věcného břemene k pozemkům města.  
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností GasNet, s.r.o. 
jako oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za každý 
započatý běžný metr liniové stavby, minimálně však 2.000 Kč bez DPH (dle usn. RM č. 619/2017 ze 
dne 6. 12. 2017). Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene 
respektive investoři. 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 - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 195/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se 
sídlem Ústí nad Labem Klíšská 940/96, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 2642/698, 4975 a 4521 
vše v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby, 
minimálně však 2.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

6. GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Prodloužení 
infrastruktury ul. Tleskačova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Ing. arch. Pavel Jura, v zastoupení investora stavby „plynárenské zařízení STL plynovod 
a přípojky Kuřim, ul. Tleskačova“ (dále jen „plynárenské zařízení“), Ing. Jarmily Jurové, bytem xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, Řečkovice, Brno zaslal městu Kuřim k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
plynárenského zařízení. Jedná se o prodloužení plynovodu a přípojky pro výstavbu nových  RD ul. 
Tleskačova v rámci stavby „Prodloužení infrastruktury ulice Tleskačova“ - vizte př. A, B. 
 
Plynárenské zařízení bude uloženo mimo jiné v pozemcích parc. č. 2642/697, 4972 a 4521 vše v k. ú. 
Kuřim, které jsou ve vlastnictví města Kuřim - vizte př. B, délka plynovodního vedení v pozemcích 
města je cca 8 m. Podmínkou předání plynárenského zařízení společnosti GasNet, s.r.o. je zřízení 
věcného břemene k pozemkům města.  
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností GasNet, s.r.o., 
jako oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim, jako povinným z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za každý 
započatý běžný metr liniové stavby, minimálně však 2.000 Kč bez DPH (dle usn. RM č. 619/2017 ze 
dne 6. 12. 2017). Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene 
respektive investor. 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 
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C - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 196/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČ 27295567, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 2642/697, 
4972 a 4521 vše v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, 
za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby, 
minimálně však 2.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

7. Investiční akce "Obratiště na ul. K. H. Máchy" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Pan Ing. Petr Jarolím, xxxxxxxx, 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 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 částku 430.000 Kč s DPH z ORG 1 006 
000 000 Drobné investice pro rok 2018. 
 
 
Z jednání odešla v 14:30 hod. Mgr. J. Viktorinová a dostavil se S. Bartoš – vedoucí oboru 
investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – akce financované z drobných investic se na každý rok schvalují znovu a byl by pro 
to, aby to takto fungovalo i do budoucna. 
 
Přijaté usnesení: 197/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky 355.372 Kč bez DPH (tj. 430.000 Kč 

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

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

8. Nařízení města Kuřimi č. 1/2018 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Na jednání RM dne 10. 4. 2018 byly projednány a předběžně navrženy ceny pro nucený odtah vozidel 
při čištění komunikací. Dle vyjádření Krajského úřadu JMK je třeba ceny za nucené odtahy vozidel 
schválit jako nařízení města, k tomu má kraj na svých stránkách vzorový dokument. Při tvorbě tohoto 
nového předpisu jsme požádali Krajský úřad JMK o metodickou pomoc, zaslaná doporučení byla do 
nařízení zapracována. 
 
RM je předkládán nový právní předpis ke schválení. 
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Přílohy: A - nařízení města Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 198/2018 - RM schvaluje Nařízení města Kuřimi č. 1/2018, kterým se stanovují 

maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto 
vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla. 

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

9. Zápis z jednání komise dopravy ze dne 9. 4. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřimi je předložen zápis z jednání komise dopravy dne 9. dubna 2018. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
S. Bartoš – křižovatku budeme řešit komplexněji, uvidíme, co všechno bude z dopravního hlediska 
možné. 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 199/2018 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy ze dne 9. 4. 2018 

v bodech 2 a 3 a schvaluje bod 1 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

10. Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. 
 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá krajům povinnost 
(§ 95 písm. h) „určovat síť sociálních služeb na území kraje a přitom přihlížet k informacím obcí 
sděleným podle § 94 písm. f).“ Obec pak dle uvedeného legislativního vymezení „spolupracuje 
s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace 
o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce 
a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob“. 
 
JMK v návaznosti na výše uvedené legislativní požadavky požádal obce s rozšířenou působností 
o spolupráci na vytvoření návrhu sítě sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority 
a potřeby jednotlivých ORP. 
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Návrhem okresní sítě služeb se rozumí definice sociálních služeb a jejich kapacit, jejichž zachování je 
v daném území žádoucí, a které představují nepodkročitelný základ pro sociální stabilitu dané lokality. 
 
Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu okresní sítě je deklarován ochotou obce/obcí podílet 
se na spolufinancování služeb podle podmínek stanovených JMK na příslušný rok. 
 
Přílohy: A – pravidla pro tvorbu sítě 2019 

B – síť 2019 
 
Přijaté usnesení: 200/2018 - RM schvaluje zařazení sociálních služeb působících v ORP Kuřim, 

uvedených v příloze B, do sítě sociálních služeb pro rok 2019. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

11. VPS - individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Dne 24. 1.2018 obdržel Městský úřad Kuřim žádost Unie ROSKA - reg.org. ROSKA BRNO-VENKOV, 
z.p.s. /dále jen „žadatel“/ o přiznání individuální dotace na dopravu na rekondičně-rehabilitační 
pobyt pro osoby s roztroušenou sklerózou.  
 
Ve dnech 20. 5. - 27. 5. 2018 uspořádá žadatel rekondiční pobyt pro osoby s roztroušenou sklerózou, 
který je zaměřen na cvičení vhodné a doporučené pro tyto osoby. Žadatel není v síti sociálních služeb 
pro rok 2018, kterou schválila Rada města Kuřimi dne 10. 5. 2017 usnesením č. 233/2017, nicméně 
služba je využívána 4 občany z města Kuřimi a z Kuřimi-Podlesí. 
 
Žádost Unie ROSKY o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi je uvedena v příloze A. 
Příloha B obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přílohy: A - žádost 

B – smlouva 
 

Přijaté usnesení: 201/2018 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Kuřimi žadateli Unie ROSKA -reg.org. ROSKA BRNO-VENKOV, 
z.p.s., se sídlem Mikulovská 4222/9, 628 00 Brno, IČ 44946309 ve výši 16.000 Kč. 

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

12. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociálních služeb pro rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
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požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (příloha A), stanovující podíl obcí na spolufinancování 
stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
 

 služby sociální prevence: 20 % 

 služby odborného sociálního poradenství: 10 % 

 služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 % 

 pečovatelská služba: 20 % 
 
Dne 14. 11. 2017 usnesením č. 1129/2017 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast.  
 
Příloha C obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2018. V příloze D je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přílohy: A – pravidla financování 2018 

B - síť rok 2018 + max. výše v % 
C - smlouva 
D – žádost 

 
Přijaté usnesení: 202/2018 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2018 poskytovateli sociální služby Dotyk 
II, o.p.s., se sídlem Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 29277817 ve výši 
17.606 Kč. 

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

12/1. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociálních služeb pro rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - žádost 
 
Přijaté usnesení: 203/2018 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2018 poskytovateli sociální služby 
SPONDEA, o.p.s., se sídlem Sýpka 1351/25, Černá Pole, 613 00 Brno, 
IČ 25346342 ve výši 23.000 Kč. 

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

13. Zpráva o činnosti odboru investičního za rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřim zprávu o činnosti odboru investičního v roce 2017. 
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Přílohy: A - zpráva o činnosti OI 
 
Přijaté usnesení: 204/2018 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru investičního za rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

14. Zpráva o činnosti OŽÚ za rok 2017 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Mgr. Alena Trtílková) 
 
Odbor obecní živnostenský úřad předkládá zprávu o činnosti za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 
V uvedeném období plnil odbor úkoly v souladu s organizačním řádem, příslušnými právními předpisy, 
s požadavky nadřízených složek a vedení města. 
V průběhu roku 2017 došlo na odboru k personálním změnám. Na mateřskou dovolenou odešla 
registrantka OŽÚ paní Zuzana Doubravová a na její místo nastoupila Bc. Kateřina Mičínová. Nová 
registrantka se velmi rychle zapracovala a již cca po 2 měsících byla schopná plnit úkoly spojené 
s registrací podnikatelů samostatně. 
 
Od 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který 
nově upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření 
a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku. 
Jeho zavedení do praxe vyžadovalo od zaměstnanců OŽÚ samostudium a opakovanou účast na 
různých školeních a seminářích s touto tematikou. Živnostenský zákon a ostatní související právní 
předpisy nezaznamenaly v roce 2017 žádné větší změny, pouze dílčí úpravy. 
 
Kontrolní pracovníci postupovali při své činnosti dle Plánu kontrol na rok 2017 - kontrolovali 
provozovny a jejich označení, označení sídel a dodržování právních předpisů podnikateli, přednostně 
v obcích Čebín, Veverská Bítýška (dokončení kontrol z roku 2016) a částečně Kuřim. Při kontrolní 
činnosti na provozovnách se zaměřili, mimo výše uvedené, na dodržování stavebního zákona 
(dozorová činnost OŽÚ) podnikateli - tzv. způsobilost provozovny (povinnost dle živnostenského 
zákona). 
V roce 2017 pokračovala spolupráce kontrolorů OŽÚ s ČOI (společné kontroly jednoho kontrolora 
OŽÚ a jednoho zaměstnance ČOI, v rámci tzv. Dohody - vládní úkol). 
 
V roce 2017 bylo pracovníky registrace a kontroly zjištěno mnohé porušení živnostenského zákona 
a zvláštních právních předpisů. Malá porušení právních předpisů byla řešena domluvou, velká 
porušení pak v blokovém nebo správním řízení. 
 
OŽÚ spravuje také agendu spojenou s evidencí zemědělských podnikatelů dle zák. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, v platném znění. Z důvodu malé frekvence podnětů je zpracování této agendy náročné 
(každý úkon předpokládá nové nastudování „zemědělského zákona“). 
 
Jako každý rok i letos je součástí zprávy o činnosti OŽÚ tabulka Ukazatele činnosti odboru, která 
sleduje vývoj podnikání v našem správním obvodu od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2017 (na odboru jsou 
k dispozici údaje od roku 1998). Současně mapuje i vývoj pracovního vytížení převážně registračních 
pracovníků OŽÚ (nejvíce sledovaných položek souvisí s činností registračních pracovníků). Kromě 
položek uvedených v tabulce je třeba konstatovat, že za rok 2017 bylo pracovníky registrace 
zpracováno 1.333 avíz, což jsou změny nahlášené OŽÚ veřejnými rejstříky. 
 
Přílohy: A - ukazatele činnosti OŽÚ 
 
Přijaté usnesení: 205/2018 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru obecního 

živnostenského úřadu za rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
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15. Zpráva o činnosti OSŽP za rok 2017 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. František Macek) 
 
Od 1. 2. 2017 došlo ke zrušení samostatného odboru životního prostředí a byl vytvořen nový odbor 
stavební a životního prostředí s vedoucím Ing. Františkem Mackem a administrativní pracovnicí 
(podatelna, spisovna) Dagmar Ošlejškovou. Odbor má dvě oddělení - oddělení stavební s vedoucí 
Ing. Janou Lekešovou a referentkami Marií Brothánkovou a Silvií Peřinovou, a oddělení životního 
prostředí s vedoucí Ing. Martinou Gibalovou a referentkami Mgr. Šárkou Střítežskou, DiS Michaelou 
Filkovou a Ing. Lucií Boháčovou. V březnu a dubnu proběhlo sestěhování obou oddělení do 2.NP 
budovy městského úřadu. Stěhování kanceláří, včetně spisovny stavebního úřadu, bylo poměrně 
náročné, ale nemělo zásadní vliv na činnost odboru. 
Oddělení stavební 
Z personálního hlediska bylo oddělení od 1. 5. 2017 posíleno o Silvii Peřinovou, takže agendu 
obecného stavebního úřadu momentálně zajišťují 3 referentky, při čemž Ing. Lekešová má v popisu 
práce ještě agendu památkové péče. Činnost obecného stavebního úřadu vykonává také vedoucí 
odboru. 
Dne 30. 3. 2017 byla na výkon činnosti stavebního úřadu a agendu RÚIAN za rok 2016 provedena 
kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního 
řádu. Kontrolní orgán v protokolu konstatoval, že výkon státní správy na tomto úseku je na odboru 
zajišťován na dobré úrovni. Drobné nedostatky byly projednány s vedoucím odboru, nebylo třeba 
přijímat žádná nápravná opatření. 
Příloha č. 1 - Tabulka ukazatelů činnosti stavebního úřadu poskytuje srovnání roků 2013 až 2017. 
Z tabulky byly vypuštěny údaje na řádcích 6 a 11 (vodoprávní agenda), které jsou nově součástí 
tabulky ukazatelů činnosti oddělení životního prostředí (příloha č. 2). To se projevilo také v řádku č. 2 
vydaná rozhodnutí celkem, který je ponížen o počet vodoprávních rozhodnutí. 
Výkon stavebního úřadu v posledních letech je v podstatě konstantní, větší nárůst se projevil v počtu 
vydaných územních rozhodnutí (položka č. 3) a počtu kolaudačních souhlasů (položka č. 10). Mírně 
se zlepšila úspěšnost v odvolacích řízeních (položka č. 13), a to při stejných (vysokých) nárocích 
odvolacího orgánu a správního soudu na kvalitu správních rozhodnutí. 
U vyměřených správních poplatků (položka č. 16) se projevila novela zákona o správních poplatcích 
platná od 1. 9. 2017, kdy došlo k výraznému snížení správních poplatků za územní rozhodnutí 
o umístění el. vedení, vedení sítí elektronických komunikací, plynovodů a veřejného osvětlení, a to 
z 20 tisíc na jeden tisíc Kč. 
Porovnání výkonnosti stavebního úřadu s úřady obdobné velikosti v rámci ČR poskytuje tzv. 
Benchmarkingová iniciativa 2005. V naší velikostní skupině je celkem 12 úřadů. Náš stavební úřad 
v celkovém počtu vydaných rozhodnutí, celkovém počtu správních úkonů mimo rozhodnutí 
a celkovém počtu ostatních sledovaných úkonů (vždy počítáno na pracovníka úřadu) dosáhl prakticky 
průměrných výsledků, což svědčí o správném personálním nastavení oddělení po provedeném 
posílení v loňském roce. 
Oddělení životního prostředí 
Vedoucí oddělení je Ing. Martina Gibalová, která současně vykonává státní správu na úseku vodního 
hospodářství. Státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu vykonává Mgr. Šárka 
Střítežská, na úseku nakládání s odpady a ochrany ovzduší DiS. Michaela Filková. Referentku pro 
lesy, myslivost a ochranu přírody a krajiny vykonává Lucie Boháčová, která je po dobu své cesty po 
Novém Zélandě zastoupena Ing. Lindou Hladík Frankovou. O agendu rybářství se všechny 3 
referentky dělí. 
Dne 1. 6. 2017 byla na výkon správních činností na jednotlivých úsecích životního prostředí 
provedena Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, kontrola za roky 
2015-2016. V protokolech za jednotlivé agendy životního prostředí konstatovala, že neshledala žádné 
nedostatky. Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu kontrolní orgán doporučil, vzhledem 
k rozsahu agendy na tomto úseku, posílit personální obsazení. 
Dne 3. 11. 2017 provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu povolování kácení dřevin 
rostoucích mimo les. Kontrola taktéž neshledala porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. 
Příloha č. 2 - Tabulka ukazatelů činnosti oddělení životního prostředí poskytuje porovnání vybraných 
ukazatelů od roku 2013. Z tabulky je patrné, že většina ukazatelů je v podstatě konstantních. Nárůst je 
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patrný zejména v agendě ochrany zemědělského půdního fondu a dále v zájmu o vydání rybářských 
lístků. 
Porovnání výkonnosti oddělení ŽP s úřady obdobné velikosti v rámci ČR poskytuje tzv. 
Benchmarkingová iniciativa 2005. V naší velikostní skupině je celkem 12 úřadů. První místo v rámci 
této skupiny dosahuje naše oddělení v počtu vydaných rozhodnutí o vynětí půdy ze ZPF. V ostatních 
agendách se v rámci této skupiny pohybujeme více - méně na průměru. 
 
Přílohy: A - tabulka ukazatelů stavební úřad 

B - tabulka ukazatelů životní prostředí 
 
Přijaté usnesení: 206/2018 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního a životního 

prostředí za rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

16. Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s obcí Dolní Rožínka na pronájem promítacího vozu Renault 
Trafic (SPZ 3E9 4294), ve kterém je umístěno pojízdné promítací zařízení. Zařízení je pronajímáno 
každoročně pro provoz letního kina na nádvoří zámku. V letošním roce se uskuteční 10 filmových 
představení v termínech od 6. 8. 2018 do 13. 8. 2018 a od 17. 8. 2018 do 19. 8.2018. 
Pronájem: celkem 24.200 Kč (+ DPH 21 %) bude hrazen z rozpočtu MěK - kulturního oddělení. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 207/2018 - RM schvaluje zavření nájemní smlouvy mezi obcí Dolní Rožínka 

a městem Kuřim na pronájem maringotky, ve které je umístěno promítací zařízení 
pro provoz letního kina na nádvoří kuřimského zámku v měsíci srpnu 2018 za cenu 
29.282 Kč. 

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

17. Zrušení usnesení RM č. 493/2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Vzhledem k tomu, že Rada města Kuřimi dne 29. 7. 2017 schválila usnesení RM č. 493/2017 na 
vyčlenění částky 327.000 Kč bez DPH z ORG Drobné investice, na akci „Obratiště na ul. K. H. 
Máchy“. Investiční akce nebyla v roce 2017 realizována. Z toho důvodu OI doporučuje výše uvedené 
usnesení zrušit na základě nového návrhu na vyčlenění částky z ORG 1 006 000 000 Drobné 
investice v roce 2018. 
 
Přijaté usnesení: 208/2018 - RM ruší usnesení č. 493/2017 ze dne 29. 7. 2017 ve věci vyčlenění 

částky z drobných investic ORG 1 006 000 000 na zhotovení zakázky malého 
rozsahu „Obratiště na ul. K. H. Máchy“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)    Zdržel se 1 (D. Sukalovský) 
Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
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18. Vyčlenění částky z ORG Drobné investice pro realizaci úprav 
levé štoly v lokalitě Pod Zárubou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
V rámci průzkumu zájmové lokality kopce Záruba byla zjištěna možnost rekultivace dochovaných částí 
štoly, která je součástí původně rozsáhlého podzemního protileteckého krytu. Hlavním předpokladem 
této štoly je, že ji lze upravit a zabezpečit do takové míry, aby mohla být přístupná veřejnosti a přispět 
ke zvýšení rekreačního vyžití v Kuřimi. Společnost Madrina, a.s., se sídlem Lužice, U Staré šachty 
881/6, 696 18, IČ 27726045, která provedla prvotní průzkum, zaslala dne 3. 4. 2018 cenovou nabídku 
pro úpravu štoly ve výši 79.313 Kč bez DPH. 
OI doporučuje radě města schválit vyčlenění částky 79.313 Kč bez DPH tj. 95.969 Kč vč. DPH z ORG 
1 006 000 000 Drobné investice na provedení úprav a zabezpečovacích prací k výše uvedené akci. 
 
Přijaté usnesení: 209/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky z ORG 1 006 000 000 Drobné investice 

ve výši 95.969 Kč vč. DPH na výše uvedenou akci „Realizace úprav 
a zabezpečovacích prací levé štoly v lokalitě Pod Zárubou“. 

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

18/1. Odlišný postup na výběr zhotovitele „Realizace 
zabezpečovacích prací levé štoly v lokalitě Pod Zárubou“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
V rámci průzkumu zájmové lokality kopce Záruba byla zjištěna možnost rekultivace dochovaných částí 
štoly, která je součástí původně rozsáhlého podzemního protileteckého krytu. Hlavním předpokladem 
této štoly je, že ji lze upravit a zabezpečit do takové míry, aby mohla být přístupná veřejnosti a přispět 
ke zvýšení rekreačního vyžití v Kuřimi. Celkové náklady na realizaci úprav a zabezpečovacích prací 
jsou odhadovány ve výši 79.313 Kč bez DPH. 
Vzhledem k výše uvedenému OI navrhuje RM, v souladu s interní směrnicí rady města Kuřimi 
S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválit odlišný postup na výběr 
zhotovitele, výše uvedené práce navrhujeme provádět společností Madrina, a.s., se sídlem Lužice, 
U Staré šachty 881/6, 696 18, IČ 27726045, z důvodu podílení se na prvotním průzkumu 
a vypracování cenové nabídky k činnosti prováděné hornickým způsobem, která disponuje 
požadovanými oprávněními v rozsahu dle ust. §3 písm a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Přijaté usnesení: 210/2018 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM odlišný postup na 

výběr zhotovitele akce „Realizace zabezpečovacích prací levé štoly v lokalitě Pod 
Zárubou“ společnost Madrina, a.s., se sídlem U Staré šachty 881/6, 696 18 Lužice, 
IČ 27726045 s celkovými náklady prací ve výši 79.313 Kč bez DPH, tj. 95.969 Kč 
vč. DPH. 

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

19. Výsledky hospodaření ke dni 31. 3. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 31. 3. 2018. 
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Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2018 činily 58.403.868,31 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 66.370.598,71 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně  
- 7.966.730,40 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2018 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji 
převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 22,35 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2017 
velmi dobře, výběr je k 31. 3. vyšší o 4 mil. Kč. Potvrzuje se vzestupný trend, který je způsoben 
i zákonnými důvody, nejvyšší nárůst je u DPH (o cca 3 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 13,17 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 7,94 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány ze 
33,29 %, toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH. Vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A – výsledky 1 Q 
 
Přijaté usnesení: 211/2018 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření k 31. 3. 

2018 s deficitem hospodaření ve výši 7.966.730,40 Kč, dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

20. „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa“ - 
pořízení PD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
OI navrhuje Radě města Kuřimi, v souladu s interní směrnicí S4/2018/RM Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, čl. VIII. Odlišné postupy, přímo schválit zhotovitele projektové dokumentace 
na investiční akci „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa“ - společnost 7points 
s.r.o. 
 
Tato společnost zpracovala studii k této investiční akci a projektovou dokumentaci k předešlé II. etapě 
stavebních úprav včetně zajištění autorského dozoru. 
Jedná se o vypracování PD pro vydání stavebního povolení ve stupni pro provedení a zadání stavby, 
včetně inženýrské činnosti celkové rekonstrukce vnitřních prostor budovy bývalé MŠ. 
Celková cena za zpracování projektu a inženýrskou činnost činí 259.787 Kč vč. DPH - vizte cenová 
nabídka ze dne 5. 4. 2018. 
 
OI doporučuje radě města schválit smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení ve stupni pro provedení a zadání stavby se společností 7points, s.r.o. ve výši 
259.787 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 212/2018 - RM schvaluje odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování 
projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. 
Otevřená - III. etapa" a schvaluje jako zpracovatele společnost 7points s.r.o., 
Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 a schvaluje uzavření Smlouvy 
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o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve 
stupni pro provedení a zadání stavby v celkové hodnotě 259 787 Kč vč. DPH. 

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

21. Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi, dodatek č. 4 k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 

v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 2017/D/0049. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- záměně svítidel zářivkových za LED svítidla - ZL č. 24 ................................. 394.760,00 Kč bez DPH 
Z důvodu nižších nákladů na energie a nižších nákladů na údržbu požaduje investor záměnu zdrojů 
zářivkových, navržených v PD, za LED zdroje - jedná se o rozhodnutí investora. 
V souvislosti se záměnou budou odečteny zářivkové svítidla ........................... -273.237,00 Kč bez DPH 
 
- výměně potrubí vody a stavební výpomoci pro VZT, kanalizaci, vodovod a topení 

- ZL č. 25 .......................................................................................................... 73.038,60 Kč bez DPH 
Dle skutečnosti na stavbě byly upřesněny trasy vedení vody, kanalizace, topení. Bylo zjištěno, že část 
vodovodního potrubí je nevyhovující a je třeba jej vyměnit. Soupis prací byl doplněn o výměnu 
nevyhovující části stávajícího potrubí vody a o práce vyřezání a vybourání drážek upřesněných tras 
a jejich zapravení. Také bylo zjištěno, že je třeba provést zaizolování průchodu výfuku ze 
vzduchotechnických jednotek ve 2.NP přes plochou střechu a zazdění prostupů vzduchotechniky 
a kanalizace ve zdivu a stropech s dilatací. Soupis prací byl tedy doplněn o hydroizolaci prostupu VZT 
potrubí a zazdění otvorů ve zdivu a ve stropech s dilataci mirelonem. 
 
- rozšíření místnosti č. 113 pro VZT jednotku - ZL č. 26 .................................... 17.286,55 Kč bez DPH 
Po přeměření místnosti č. 113 bylo zjištěno, že neodpovídá PD. Projektant navrhl návrh na rozšíření 
místnosti tak, aby do místnosti mohla být umístěna VZT jednotka dle PD. 
 
- rekonstrukci místnosti č. 132 - ZL č. 27 ........................................................ 11.645,69 Kč bez DPH 
Dle PD měla podlaha a stěny místnosti č. 132 zůstat v původním stavu. Po zjištění rozsahu zásahů do 
podlah a zdiva z důvodu provedení nových rozvodů vody a kanalizace a také z důvodu nutnosti 
provést na stěnách a na podlaze okolo navrhovaného sprchového koutu stěrkovou hydroizolaci, bylo 
rozhodnuto o úplné rekonstrukci včetně obkladů a dlažeb. 
 
- sanaci průvlaků v 1.NP - ZL č. 28 .................................................................... 46.951,14 Kč bez DPH 
Po prohlídce stavu stávajících průvlaků u vstupu a únikových schodišť statikem byla vyhodnocena 
nutnost jejich sanace - ochrana výztuží a reprofilace - před samotným projektovaným zesílením 
ocelovými výrobky dle PD. 
 
- úpravě kotvení zámečnických výrobků pro zesílení průvlaků - ZL č. 29 ............ 8.984,88 Kč bez DPH 
Dle situace na stavbě byly statikem upraveny (zesíleny) způsoby kotvení zámečnických výrobků 
zesilujícím stávající průvlaky. 
 
- bourání a obezdívkách geberitů - ZL č. 30 ......................................................... 9.028,92 Kč bez DPH 
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Z důvodu kolize závěsných WC se stupačkami bylo nutné upravit i pozice WC, které měly dle PD 
původně zůstat na místě. Soupis prací byl doplněn o vybourání obezdívek geberitů s obklady 
a opětovnou obezdívku s omítkou a obkladem. 
 
- chybějících položkách pro odbourání a provedení podlah v místnosti č. 225 

- ZL č. 31 .......................................................................................................... 37.071,62 Kč bez DPH 
Dle skutečnosti na stavbě byla upřesněna výměra podlahy v místnosti č. 225. Bylo zjištěno, že plocha 
místnosti je větší, než je uvedeno ve výkazu výměr a také bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí 
bednění čel betonové stropní konstrukce pod touto podlahou. Soupis prací byl doplněn o bourání 
stávající části podlah, o chybějící výměry stěrkové hydroizolace, dlažeb, soklů a bednění čel 
betonového stropu. 
 
- 1 ks výrobku P/10 - ZL č. 32 ............................................................................. 22.507,96 Kč bez DPH 
PD uvádí 2 ks výrobku P/10 (plastové dveře), ve výkazu výměr je pouze 1 ks. Soupis prací byl 
doplněn o chybějící 1 ks dveří P/10. 
 
- úpravě kotvení zámečnických výrobků pavlače - ZL č. 33 ............................... 14.124,14 Kč bez DPH 
Po prohlídce skutečného stavu statikem byly navrženy úpravy způsobu kotvení zámečnických výrobků 
podlahy a střechy pavlače. 
 
- chráničce potrubí plynovodní přípojky - ZL č. 34 .................................................. 432,81 Kč bez DPH 
Po výkopu jámy základů únikového schodiště byla zjištěna kolize s přípojkou plynu - potrubí bude 
uloženo do chráničky. 
 
- rozšíření díla o rozvody slaboproudu do tříd a kabeláž pro EZS a čidla 

- ZL č. 35 .......................................................................................................... 82.882,00 Kč bez DPH 
Investor požaduje dílo rozšířit o rozvody slaboproudu do tříd, o kabeláž pro elektronický 
zabezpečovací systém (EZS), o kabeláž pro požární čidla a blokátory k odblokování dveří v případě 
požáru. 
 
- rozvodu VZT v místnosti č. 104 - ZL č. 36 ......................................................... 3.685,52 Kč bez DPH 
Na stavbě bylo zjištěno, že napojení rozvodu VZT z místnosti 103 dle PD je nerealizovatelné. Bylo 
navrženo vedení VZT přes místnost č. 104 do fasády. Soupis prací byl doplněn o SPIRO potrubí, 
větrací mřížky a vysekání otvoru ve stěně s jejím obezděním. 
 
- navýšení rozsahu oprav vnitřních omítek stěn - ZL č. 37............................... 200.843,77 Kč bez DPH 
Po kontrole stavu omítek bylo konstatováno, že opravy omítek stěn jsou nutné v rozsahu min. 50%, 
PD předpokládá opravy v rozsahu do 30%. Také bylo zjištěno, že v soupisu prací nejsou zahrnuty 
opravy omítek stěn ve 2.NP a to ani štukových omítek ani původních venkovních břizolitových omítek, 
které se vlivem přístavby staly omítkami vnitřními. Soupis prací byl doplněn o opravy štukových  
omítek ve 2.NP, o potažení břizolitových omítek tmelem a vnitřním štukem a také bylo zohledněno 
navýšení rozsahu oprav omítek stěn ze 30% na 50%. 
V souvislosti s navýšením rozsahu oprav omítek stěn na 50% byla odečtena položka oprav povrchu 
do 30% ................................................................................................................. -72.573,35 Kč bez DPH 
 
- sanaci žeber monolitického stropu - ZL č. 38 ................................................... 30.705,79 Kč bez DPH 
Po demontáži stávajících stropních podhledů byla zjištěna odhalená výztuž žeber monolitického 
stropu. Protože bude proveden nový podhled z SDK a místa do budoucna budou znepřístupněna, 
bude provedena sanace výztuží a žeber samotných. 
 
- opláštění rozvodů ZTI vč. dvířek a obkladu - ZL č. 39 ..................................... 29.400,38 Kč bez DPH 
Dle skutečných tras stoupaček kanalizace a vodovodu na stavbě a dle požadavků požárně 
bezpečnostního řešení je nutné provést opláštění těchto rozvodů sádrokartonovým obkladem 
a vzhledem k tomu, že se nacházejí v sociálních zařízeních také obložit keramickým obkladem. Pro 
přístup k uzavíracím ventilům vodovodu a čistícím kusům kanalizace je nutné osadit do sádrokartonu 
systémová dvířka. 
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- navýšení násypu pod podlahy Fermacell - ZL č. 40 ......................................... 27.165,51 Kč bez DPH 
Po odstranění stávajících vrstev hydroizolace bylo zjištěno, že původně navržený objem násypu pod 
podlahu Fermacell je nedostatečný a je třeba jej navýšit dle skutečnosti změřené na stavbě. 
 
Cena víceprací Dodatek č. 4 
Cena víceprací bez DPH  ............................. 1.010.515,28 Kč 
DPH  ................................................................ 212.208,21 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  .............................. 1.222.723,49 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 4 
Cena méněprací bez DPH  ............................ - 345.810,35 Kč 
DPH  ................................................................ - 72.620,17 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................. - 418.430,52 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 4  
Cena celkem Dodatek č. 4 bez DPH  .............. 664.704,93 Kč 
DPH  ................................................................ 139.588,04 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 4 vč. DPH  ............. 804.292,97 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2017/D/0049 
Cena kmenová smlouva bez DPH ............. 15.389.660,00 Kč 
Navýšení Dodatek č. 2 bez DPH ..................... 314.685,97 Kč 
Navýšení Dodatek č. 3 bez DPH ..................... 681.519,17 Kč 
Navýšení Dodatek č. 4 bez DPH ..................... 664.704,93 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ............... 17.050.570,07 Kč 
DPH  ............................................................. 3.580.619,71 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  .............. 20.631.189,78 Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 804.292,97 Kč vč. DPH, zároveň 
nedojde k prodloužení termínu plnění SOD č. 2017/D/0049. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 
č. 2017/D/0049. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 4 

B – změnový list 
C - časový a finanční harmonogram 

 
Přijaté usnesení: 213/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit 
Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., 
Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení 
ceny díla o 804.292,97 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

22. Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 7 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 
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Změny související s tímto dodatkem č. 7 budou následující: 

- zřízení variantního propojení přes novou přípojku v oblasti Wellness,  
- dodání a montáž souboru dvou světelných tabulí splňující přísnější a kvalitnější parametry 

mezinárodní úrovně sportů, 
- dodání a montáž rozšířeného počtu lavic a polic, pro zlepšení poměru velikosti šatny vůči počtu 

hráčů jednotlivých sportů, 
- dodání a montáž koncových konkrétních typů Wifi, které nebyly součástí PD,  
- dodání a montáž ochranné sítě za brankami z důvodu ochrany stavební konstrukce od nárazů. 

 
Tyto změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření 
rozsahu plnění veřejné zakázky. 
 
Návrh nově sjednaná cena 

 cena vícepráce bez DPH 1.416.158,69 Kč 

 cena méněprací bez DPH 178.650,00 Kč 

 cena Dodatku č. 7 celkem bez DPH 1.237.508,69 Kč 

 DPH 21% 259.876,82 Kč 

 cena Dodatku č. 7 celkem 1.497.385,51 Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č. 7 
 
Přijaté usnesení: 214/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 

na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se 
sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je 
navýšení ceny díla o 1.497.385,51 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

23. Ulice Úvoz - obnova uličního prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název zakázky: "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru" 
 
Odbor investiční navrhuje Radě města Kuřimi schválení odlišného postupu výběru zhotovitele 
projektové dokumentace v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu z časových důvodů a preference spolupráce s prověřenými firmami. Dále doporučuje odbor 
investiční Radě města Kuřimi schválit uzavření objednávky se společností APC SILNICE s.r.o., se 
sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 60705981, za celkovou cenu 114.000 Kč bez DPH 
(projektová dokumentace: 85.000 Kč oprava komunikace + 29.000 Kč svody + podklady pro projekt 
0 Kč; výkon autorského dozoru 500 Kč/hod není zahrnut v ceně), tj. 137.940 Kč vč. DPH v rámci 
investiční akce "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru". 
 
Důvod původního plánu obnovy uličního prostoru: 
 

· Jedná se o ulici v obousměrné zástavbě města Kuřimi; 
· Stávající vozovka i chodník jsou úzké a nesplňují předepsané parametry pro obousměrný 

provoz; 
· V ulici se připravuje rekonstrukce vodovodu, při které velká část vozovky zanikne; 
· Stávající střešní svody z většiny nemovitostí jsou vyústěny na terén, což odporuje vyhlášce 

501/2006 o likvidaci a odvádění dešťových vod jednotlivých nemovitostí. 
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Rada města Kuřimi schválila dne 18. 4. 2017 (č.j. 184/2017) uzavření smlouvy na vyhotovení 
projektové dokumentace se spol. APC SILNICE s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 
60705981. 
 
Rozsah původní PD: 
 

· zjednosměrnění provozu v ulici ve směru od ulice Luční k ulici Legionářská;  
· ulice řešena jako Zóna 30;  
· část ulice, a to od ulice Legionářská k vjezdu na parkoviště před panelovým domem a na 

druhé straně ulice od garáží po ulici Luční, měla zůstat obousměrná;  
· vybudování podélných parkovacích stání dle možností s ohledem na jednotlivé vjezdy 

k rodinným domům a šířce uličního prostoru; 
· dešťové svody (objektů na soukromých parcelách odvádějící vody na veřejné prostranství) 

měly být jednotlivě odvedeny nově vybudovanými přípojkami a napojeny na jednotnou 
kanalizaci; 

· projekt bylo nutno koordinovat s projektem „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“.  
 
Vzhledem k tomu, že se občané na veřejném projednání konaném na podzim 2017 vyjádřili negativně 
k jakýmkoliv změnám uličního prostoru, byla akce ukončena a na základě skutečně rozpracovaných 
podkladů byla PD projektantovi ve výši 39.023 Kč v 12/2017 proplacena. 
 
Přeložka NN, vč. veřejného osvětlení: 
 
V polovině prosince roku 2017 předložil zástupce společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. koncept 
PD pro přeložení nízkého napětí ze vzduchu do země. Jelikož má město v této ulici svítidla veřejného 
osvětlení na sloupech spol. E.ON a kabely vede vzduchem, vznikla potřeba ze strany města 
vypracovat PD na přeložení veřejného osvětlení. Samotnou realizaci přeložení NN plánuje spol. E.ON 
na začátek roku 2019. 
 
Vzhledem k realizaci rekonstrukce vodovodu a následnému přeložení nízkého napětí (spol. EON 
a města Kuřimi) do země bude potřeba celý uliční prostor obnovit, minimálně ve stávajících poměrech. 
Vypracování této PD nezahrnuje náklady na přeložení nového kabelového vedení veřejného osvětlení 
ze vzduchu do země, ani nákup sloupů a náklady na stavební práce s přeložením spojené. 
 
Projektová dokumentace bude rozdělena na dvě části, a to: 

· opravu uličního prostoru, vč. parkoviště před panelovým domem č. p. 1086  
· napojení střešních svodů  
· součástí PD bude rozpočet a výkaz výměr. 

 
PD slouží pouze pro upřesnění rozsahu prací, zjištění výše nákladů za realizaci a jako příloha při 
zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Výkon autorského dozoru 500 Kč/hod není zahrnut v ceně. 
 
Částka na vyhotovení projektové dokumentace „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ ve výši 
137.940 Kč vč. DPH Kč vč. DPH (102.850 Kč oprava komunikace + 35.090 Kč svody) bude čerpána 
z ORG 1 361 000 000 „Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 215/2018 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a dále 
schvaluje uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace akce „Kuřim, 
ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ se společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem 
Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 60705981, za celkovou cenu 114.000 Kč bez 
DPH (85.000 Kč oprava komunikace + 29.000 Kč svody), tj. 137.940 Kč vč. DPH 
v rámci investiční akce "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru". 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
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31. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie 
– odlišný postup pro zadání veřejné zakázky na služby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jana Markelová) 
 
Materiál navazuje na přijaté usnesení č. 189/2018 Rady města Kuřimi ze dne 17. 4. 2018, kterým byla 
schválena základní koncepce a základní parametry zadání služby „Rekonstrukce nám. Osvobození 
v Kuřimi - urbanistická studie“ včetně schválení oslovených architektů. 
 
Odbor investiční nyní předkládá Radě města Kuřimi ke schválení odlišný postup pro zadání veřejné 
zakázky na služby "Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi - urbanistická studie“ spočívající 
v přímém zadání veřejné zakázky čtyřem architektům. Zadání bude provedeno formou uzavření 
smlouvy o dílo s každým architektem za jednotnou cenu 65.000 Kč bez DPH. Autorská práva 
k akceptovanému řešení budou vypořádána prostřednictvím Licenční smlouvy s předpokládanou 
odměnou ve výši 380.000 Kč bez DPH. 
 
K podání návrhu bude oslovena i společnost ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., jejíž 
jednatel Doc. Ing. arch. Rak, Ph.D. již v minulosti studii náměstí zpracovával. Při stanovení výše 
honoráře pro tuto společnost by bylo vhodné tuto skutečnost zohlednit. 
 
Na investiční akci „Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození a zahájení projekční přípravy“ - ORG 
1376000000 vyčlenilo Zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2018 částku 500.000 Kč. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 
 B – návrh licenční smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – níže uvedení architekti budou osloveni na základě odborných referencí a jejich 
dosavadní tvorby. 
 
Přijaté usnesení: 216/2018 - RM schvaluje odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města 

Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu s čl. 
VIII., pro zadání veřejné zakázky na služby "Rekonstrukce nám. Osvobození 
v Kuřimi - urbanistická studie“ a schvaluje uzavření smluv o dílo na zpracování 
architektonického návrhu "Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ - urbanistická 
studie mezi městem Kuřim a dodavateli: 
- Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o., Kalvodova 114/13, 602 00 Brno, 

IČ 29189187 ve výši 65.000 Kč bez DPH, 
- Kuba & Pilař architekti s.r.o., Kopečná 387/58, 602 00 Brno, IČ 27738027 ve výši 

65.000 Kč bez DPH, 
7points, s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 ve výši 65.000 Kč 

bez DPH, 
- Typha Ateliér - Ing. Ondřej Remeš, Nové Domky 131, 747 56 Dolní Životice, 

IČ 75351153 ve výši 65.000 Kč bez DPH, 
- ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 

Brno, IČ 27755690 do 10.000 Kč včetně DPH. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

31/1. Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická 
studie 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jana Markelová) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovký – navrhuje členem hodnoticí komise arch. Kynčla. 
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P. Ondrášek – navrhuje jako dalšího člena arch. Milana Víta. Zkušenosti s návrhy náměstí má také. 
D. Sukalovský – a dalšími členy hodnoticí komise pro výběr vhodného architektonického návrhu 
"„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ - urbanistická studie budou členové rady města. 
 
Členové hodnoticí komise: 
- Doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D 
- Ing. arch. Milan Vít 
- Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města; 
- PaedDr. David Holman, místostarosta města; 
- Mgr. Ladislav Ambrož, člen rady města; 
- Ing. Petr Ondrášek, člen rady města; 
- Ing. Jan Vlček, MSc., člen rady města. 
 
Přijaté usnesení: 217/2018 - RM jmenuje hodnoticí komisi pro výběr vhodného architektonického 

návrhu "„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ - urbanistická studie v návrhu 
dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 
Z jednání odešel v 16:21 hod. Ing. J. Vlček – počet přítomných členů rady 3. 
 
 
 

24. Záměr pronajmout vodovod odkoupený v rámci výstavby 
„Nákupní areál Kaufland Kuřim“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení oznámení o záměru na využití nemovitého majetku na 
základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
 
Ve smyslu nového občanského zákoníku a zákona o obcích přistupuje město Kuřim k vodovodům 
a kanalizacím jako k nemovité věci. U těchto nemovitých věcí je třeba nejprve zveřejnit záměr nájmu. 
Obec má povinnost zveřejnit záměr po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu 
obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit 
své nabídky. 
 
Město Kuřim má zájem převzít do vlastnictví a dále předat do provozování společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275, stavbu vodovodu LT 100 
DUKTUS, délky 148m, při ulici Blanenská (vizte příloha C - situace). Stavba vodovodu je realizována 
v pozemcích parc. č. 2982/1, 2982/2, 2982/3, 2988/5, 2989/1, 2991/5, 2989/2, 2990/2, 2990/3 (ve 
vlastnictví kupujícího) a 2982/5, 1843/18, 1843/20, 2990/1 (ve vlastnictví jiného vlastníka), vše v k. ú. 
Kuřim, realizovaná na základě stavebního povolení, které bylo vydáno odborem vodoprávním MěÚ 
v Kuřimi č. j.: MK/11549/13/OSVO ze dne 12. 8. 2013, Rozhodnutí - změnou stavby před jejím 
dokončením č. j.: MK/17013/13/OSVO ze dne 5. 11. 2013. 
 
Přílohy: A - záměr pronájmu 

B - situace vodovod 
 
Přijaté usnesení: 218/2018 - RM schvaluje vyhlášení záměru pronajmout na dobu neurčitou stavbu 

nově vybudovaného vodovodu (LT 100 DUKTUS, délky 148m) při ul. Blanenská 
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, 
IČ 46347275 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
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25. Město Kuřim x Kynologický klub Kuřim – záměr na směnu 
pozemků v lokalitě Záhoří 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s připravovanou výstavbou lokality Záhoří a plánovanou výstavbou komunikace - 
dopravní napojení lokality Záhoří na silnici II/386 ul. Blanenská, schválilo ZM dne 30. 9. 2008 
usnesení č. 1126/2008: 
 
ZM schvaluje uzavření budoucí směnné smlouvy s Kynologickým klubem Kuřim, se sídlem Královky 
936, 664 34 Kuřim, IČ 49460102 ve věci směny části pozemku p. č. 2993/1(vlastník Kynologický klub 
Kuřim) za část pozemku p. č. 2994/16 (vlastník město Kuřim) vše k. ú. Kuřim v rozsahu cca 450 m2 - 
dle přílohy, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou komunikace do 
Záhoří - vizte př. A. 
 
Původní investor od svého záměru odstoupil. Developerský projekt „Záhoří“ nyní realizuje společnost 
IMOS development otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČ 75160013. 
Tato společnost navázala na původní projekt dopravního napojení lokality Záhoří - vizte př. B. 
 
Na základě výše uvedeného, byl vyhotovený geometrický plán č. 3560-38/2018 na předmětnou 
směnu pozemků vizte př. C. 
 
Kynologický klub Kuřim s tímto postupem souhlasí s podmínkou, že veškeré náklady se směnou 
pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. Dále se město zavázalo, že na 
své náklady vybuduje nové oplocení pozemků v místech dotčení směnou včetně posunutí brány.  
 
Vzhledem k tomu, že směna pozemků byla schválena v roce 2008, avšak s jinou předpokládanou 
výměrou, doporučuje OMP směnu pozemků přeschválit. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 

 
Přijaté usnesení: 219/2018 - RM schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 2993/1 o vým. 

228 m
2
 (vlastník Kynologický klub Kuřim, se sídlem Královky 936, Kuřim, 

IČ 49460102) za část pozemku parc. č. 2994/16 o vým 228 m
2
 (vlastník město 

Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964) vše v k. ú. Kuřim 
v rozsahu dle GP č. 3560-38/2018, bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se 
směnou pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
 
 

26. „Parkoviště Bezručova č. p. 839 – 1116“ - odlišný postup na 
zpracování PD 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Odbor investiční žádá radu města o schválení využití odlišného postupu při zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), 
a projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace (DSP/PDPS), 
v souladu s čl. VIII. směrnice č. S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
Projekční a inženýrské kanceláři Jiří Bajer xxxxxxxxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČ 13372319. Součástí 
zadání je i geodetické zaměření a inženýrská činnost (IČ). 
 
Uvedená společnost dlouhodobě spolupracuje s městem Kuřim, je dobře znalá místních poměrů a pro 
řešené území zpracovávala varianty parkoviště. Důvodem zahájení projekčních prací na této 
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investiční akci je nedostatek parkovacích míst v řešené lokalitě. Část nově vzniklých parkovacích míst 
by mohlo sloužit i pro návštěvníky rekonstruovaného kulturního centra. 
 
Dle emailové cenové nabídky ze dne 9. 4. 2018 činí částka za geodetické zaměření, vyhotovení DUR, 
DSP/PDPS a inženýrskou činnost 228.690 Kč s DPH a bude čerpána z ORG 1383000000 „Parkoviště 
Bezručova č. p. 839 - 1116“. 
 
Přijaté usnesení: 220/2018 - RM schvaluje odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi 

S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace pro DUR včetně geodetického zaměření, DSP/PDPS 
a IČ k akci „Parkoviště Bezručova č. p. 839 - 1116“ a schvaluje zadání zakázky 
formou objednávky s Ing. Jiřím Bajerem, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 602 00 Brno, 
IČ 13372319 za cenu 228.690 Kč s DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
 
 

27. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 1/2018 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2018/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“. Předmětem díla 
bude revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, Komenského 1011, spočívající ve výměně 
oplocení a vytvoření části nového oplocení, sanaci stávající zídky a venkovního schodiště, vytvoření 
krytého prostoru před oběma vchody do MŠ, novém uspořádání pochůzích ploch a zeleně včetně 
nového materiálu pochůzích ploch, doplnění předprostoru novou drobnou i větší vzrostlou zelení 
a novým mobiliářem. 

 
Výzva k podání nabídky byla odeslána 8 potencionálním dodavatelům a uveřejněna na profilu 
zadavatele. 
V určeném termínu pro podání nabídky ke dni 13. 4. 2018 byla podána jedna nabídky.  
 
Hodnoticí komise doporučuje Radě města Kuřimi zrušení výběrového řízení z důvodu překročení  
nejvýše přípustné hodnoty veřejné zakázky, která činila 1.700.000 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 221/2018 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
 
 

28. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - nové zahájení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 2/2018 
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Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pro MŠ 
Kuřim, Komenského 1011, parc. č. 2301/1. Rozsah stavebních úprav je vymezen projektovou 
dokumentací, kterou zpracovala společnost 7points, s.r.o. architektonická kancelář Archlive, 
v 07/2017. 
 
Zahájení akce se předpokládá 2. 7. 2018. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 6. 8. 2018. 
Předpokládaná hodnota zakázky 1.700.000 Kč vč. DPH. 
 
Předmětem díla bude revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, Komenského 1011, 
spočívající ve výměně oplocení a vytvoření části nového oplocení, sanaci stávající zídky a venkovního 
schodiště, vytvoření krytého prostoru před oběma vchody do MŠ, novém uspořádání pochůzích ploch 
a zeleně včetně nového materiálu pochůzích ploch, doplnění předprostoru novou drobnou i větší 
vzrostlou zelení a novým mobiliářem. 
Hodnoticí kritérium veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
Realizace zakázky bude hrazena z investičního fondu mateřské školy. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky MŠ 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bude všechno za stejných podmínek? 
S. Bartoš – ano, i termín zůstává stejný, stejná je i cena. 
 
Přijaté usnesení: 222/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ a dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
 
 

28/1. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - komise VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou Revitalizace předprostoru MŠ Komenského 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. PaedDr. David Holman  1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Alena Matějíčková   2. Mgr. Ladislav Ambrož  
3. Mgr. Lenka Slámová 3. Mgr. Petra Vysloužilová 
4. Ing. Olga Hanáková 4. Ing. Renata Havlová 
5. Ing. Rostislav Hanák  5. Ing. Miluše Macková 
 
Přijaté usnesení: 223/2018 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
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29. Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního 
a výstražného systému – změna rozsahu dodávky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného 
systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“. 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-001 
 
Zakázka je rozdělena na dvě části: 
 

· modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému; 
· zpracování digitálního povodňového plánu.  

 
Část 1.: Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému 
 
Účel projektu: 

· vybudování varovného a vyrozumívacího systému k ochraně před povodněmi pro město 
Kuřim; 

· ozvučení města v případě vzniku povodní pomocí obousměrných venkovních bezdrátových 
hlásičů s digitálním přenosem verbální komunikace (dle SOD 81 ks hlásičů, 209 ks tlakových 
reproduktorů, řídící pracoviště systému bude vybudované na městském úřadě v Kuřimi); 

· integrace nově navržených prvků lokálního výstražného systému (2 ks srážkoměrů a 3 ks 
hladinoměrů včetně vodočetných latí na nově zřízených hlásných profilech na potoce 
Kuřimka. 

 
Rada města Kuřimi dne 3. 3. 2017 schválila zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele (č. usn. 
107/2017).  
Dne 13. 3. 2017 bylo zveřejněno na profilu zadavatele zahájení výše uvedené veřejné zakázky.  
Dne 26. 4. 2017 Rada města Kuřimi schválila uzavření Smlouvy o dílo se spol. TELMO a.s., se sídlem 
Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 47307781 ve výši 2.701.041 Kč bez DPH, tj. 
3.268.260 Kč vč. DPH (č. usn. 211/2017). 
 
V průběhu jednání, uskutečněných na úřadě města Kuřimi, byly průběžně zjišťovány chyby 
a nedostatky zpracované studie: 

· hladinoměry byly osazeny na mosty, které nebyly v majetku města Kuřimi; 
· počet hlásičů stávajících neodpovídal počtu hlásičů uvedených ve studii; 
· srážkoměr byl umístěn na šikmé střeše městského úřadu; 
· město uvažuje o plnohodnotném rozhlasu, původní studie rozmístěním hlásičů podmínky pro 

použití plnohodnotného rozhlasu nesplňuje. 
 
Z výše uvedeného důvodu byla po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem na náklady dodavatele 
studie přepracována. Změny rozsahu dodávky, vícepráce a méněpráce jsou podrobněji uvedeny 
v příloze B - změnový list č. 1. 
 
Realizace modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému je hrazena 
z ORG 1 327 000 000 „Dovybavení varovného a výstražného systému“. 
 
Na základě výše uvedeného doporučuje odbor investiční Radě města Kuřimi schválit uzavření 
Dodatku č. 1 se spol. TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, 
IČ 47307781, na podlimitní veřejnou zakázku s názvem akce „Modernizace a rozšíření sítě 
varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního 
povodňového plánu pro město Kuřim“, spočívající ve změně rozsahu dodávky a snížení ceny 
o 21.750 Kč bez DPH (celková cena zakázky 2.679.291 Kč bez DPH, tj. 3.241.942 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - změnový list 
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C - rozpočet 
 
Přijaté usnesení: 224/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 se spol. TELMO a.s., se sídlem 

Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 47307781, na podlimitní 
veřejnou zakázku s názvem akce „Modernizace a rozšíření sítě varovného, 
předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování 
digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“, spočívající ve změně rozsahu 
dodávky a snížení ceny o 21.750 Kč bez DPH, tj. 26.317,50 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
 
 

30. Autobusová zastávka Díly - převod části stavby na JmK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) je vlastníkem silnice II/385, na níž město Kuřim vybudovalo 
autobusovou zastávku. Část autobusové zastávky, autobusový záliv v délce 58 m a šířce 3 m 
(nájezdový klín, stání pro autobusy, výjezdový klín) byla vybudována  na části pozemku parc. č. 432/1,  
geometrickým, doposud nezapsaným plánem č. 3503-2861/2017 nově označené jako parc .č. 432/65 
o výměře 128 m

2
 vše k. ú. Kuřim. Dotčený pozemek se nachází ve vlastnictví České republiky. Na 

základě § 12 odst. 1 písm. a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích bude část vybudované 
zastávky převedena do vlastnictví Jihomoravského kraje. 
Na základě výše uvedeného žádá OI o schválení záměru bezúplatného převodu, daru, části stavby 
autobusové zastávky, autobusového zálivu, do majetku Jihomoravského kraje 
 
Přílohy: A - situace zálivu 
 
Přijaté usnesení: 225/2018 - RM schvaluje záměr na bezúplatný převod (dar) částí stavby 

Autobusová zastávka Kuřim, Díly pod sv. Jánem, autobusový záliv v délce 58 m 
a šířce 3 m, vybudované na části pozemku p. č. 432/1 k. ú. Kuřim v rozsahu dle 
přílohy Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, 
IČ 70888337. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
 
 

32. Umístění absolventského díla "Řetěz" 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 226/2018 - RM schvaluje umístění absolventského díla "Řetěz" autorky Mgr. Anity 

Šťastové na pozemku par. č. 1742 v k. ú. Kuřim po dobu dvou let od uzavření 
smlouvy a schvaluje uzavření smlouvy o umístění. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
 
 

33. Různé – osazení kříže na pozemku města 
 
L. Ambrož – rada města si vyhradila schválit návrh řešení a text pamětní desky na pietním místě na 
pozemku parc. č. 3118/4 v k. ú. Kuřim. Klub vojenské historie Kuřim zaslal svoje návrhy, tak by je 
měla rada posoudit a schválit. 
D. Sukalovský – rada města se bez hlasování shodla na předloženém textu dle přílohy. 
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P. Ondrášek – jaký bude další krok pro odvod vod směrem na stadion? Projekt je nedořešený. 
S. Bartoš – běží smlouva s p. Dubšem o koupi pozemku. Nakonec městu prodá celý pozemek, 
abychom tam mohli kanalizaci protáhnout. Ale jestli běží zpracování smluv, to neví. 
P. Ondrášek – první fází je naprojektování na stadion, můžeme to dokončit? 
S. Bartoš – podklady k tomu máme. Nechali jsme to zpracovat na základě generelu odvodnění. 
Parametry jsme projektantovi předali. Majetkoprávně máme řešit pozemky pana Dubše a potom ještě 
pozemek Slévárny (máme jít pod vlečkou). Oni chtějí vědět, co tam půjde a množství, které tam půjde. 
Zatím známe pouze množství. Zbytek nám sdělí projektant. 
 
 
Na jednání se dostavila v 16:38 hod Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
J. Viktorinová – je to ve fázi, kdy společnost Demonta, respektive pan Dubš je ochotný odprodat 
městu celý pozemek. Přišel e-mail, kde dr. Krbek potvrdil, že je zástava vymazána. Bude předloženo 
ke schválení do zastupitelstva. Realizace by mohla být v cca 06/2018. Dr. Krbek chce zapsat právo 
přístupu ve prospěch města. 
D. Sukalovský – upozorňuje, že varianta vedení kanalizace do Lučního potoka bude v nákladech ve 
výši cca 7 mil. Kč. 
S. Bartoš – zkusíme to všechno hradit z dotace. 
 
 
 
Z jednání odešla v 16:45 hod. J. Viktorinová. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:59 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Mgr. Ladislav Ambrož 
starosta města člen rady 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 4. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 4. 2018 
2 Ing. Radek Řiháček - pronájem pozemku 
 2A - situace 
 2B - nájemní smlouva 
3 Lusine Hovhannisyanová, Levon Hovhannisjan, Kuřim – nájemní smlouva 
4 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 4A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 4B - návrh smlouvy o dílo 
5 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Prodloužení infrastruktury ul. 

Červenáčkova“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - návrh smlouvy 
6 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Prodloužení infrastruktury ul. Tleskačova“ 
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - návrh smlouvy 
7 Investiční akce "Obratiště na ul. K. H. Máchy" 
8 Nařízení města Kuřimi č. 1/2018 
 8A - nařízení města Kuřimi 
9 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 9. 4. 2018 
 9A - zápis 
10 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2019 
 10A - pravidla pro tvorbu sítě 2019 
 10B - síť 2019 
11 VPS - individuální dotace 
 11A - žádost 
 11B - smlouva 
12 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 

pro rok 2018 
 A - pravidla financování 2018 
 B - síť rok 2018 + max. výše v % 
 C - smlouva 
 D - žádost 
12/1 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 

pro rok 2018 
 12/1A - smlouva 
 12/1B - žádost 
13 Zpráva o činnosti odboru investičního za rok 2017 
 13A - zpráva o činnosti OI 
14 Zpráva o činnosti OŽÚ za rok 2017 
 14A - ukazatele činnosti OŽÚ 
15 Zpráva o činnosti OSŽP za rok 2017 
 15A - tabulka ukazatelů stavební úřad 
 15B - tabulka ukazatelů životní prostředí 
16 Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
 16A - nájemní smlouva 
17 Zrušení usnesení RM č. 493/2017 
18 Vyčlenění částky z ORG Drobné investice pro realizaci úprav levé štoly v lokalitě Pod 

Zárubou 
18/1 Odlišný postup na výběr zhotovitele „Realizace zabezpečovacích prací levé štoly 

v lokalitě Pod Zárubou“ 
19 Výsledky hospodaření ke dni 31. 3. 2018 
 19A - výsledky 1 Q 
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20 „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa“ - pořízení PD 
 20A - smlouva o dílo 
 20B - cenová nabídka 
21 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 4 

k SoD 
 21A - dodatek č. 4 SOD 2017D0049 
 21B - změnový list dodatek č. 4 
 21C - časový a finanční harmonogram 
22 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 7 
 22A - dodatek č. 7 
23 Ulice Úvoz  - obnova uličního prostoru 
 23A - cenová nabídka 
24 Záměr pronajmout vodovod odkoupený v rámci výstavby „Nákupní areál Kaufland 

Kuřim“ 
 24A - záměr pronájmu 
 24B - situace vodovod 
25 Město Kuřim x Kynologický klub Kuřim – záměr na směnu pozemků v lokalitě Záhoří 
 25A - situace 
 25B - situace 
 25C - geometrický plán 
26 „Parkoviště Bezručova č. p. 839 – 1116“ - odlišný postup na zpracování PD 
27 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 
 27A - Protokol o otevírání obálek 
 27B - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
28 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - nové zahájení VŘ 
 28A - výzva k podání nabídky MŠ 
28/1 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - komise VŘ 
29 Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému – 

změna rozsahu dodávky 
 29A - návrh dodatku 
 29B - změnový list 
 29C – rozpočet 
30 Autobusová zastávka Díly - převod části stavby na JmK 
 A - situace zálivu 
31 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie – odlišný postup pro 

zadání veřejné zakázky na služby 
31A – smlouva o dílo 

 31B – návrh licenční smlouvy 
31/1 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie 
32 Umístění absolventského díla "Řetěz" 
33 Různé - osazení kříže na pozemku města 
 33A - žádost o souhlas 
 33B - deska 


