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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 16/2018 konané dne 9. 5. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož - člen rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem bylo přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen Ing. L. Tomšů – jednatel společnosti CTSK. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 5. 2018 

2 Smlouva o údržbě a servisu požárních mechanických dveří 

3 Manželé Pavel a Nikola Šebetovští, Marcel Mihály, Kuřim – společný nájem bytu 

4 Anna Červená – smlouva o ubytování 

5 Libor Hladký – smlouva o ubytování  

6 Radek Peterka – nájemní smlouva  

7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Otevřená, přel. 
NNk, Město, p. č. 1448“ 

7/1 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Otevřená, přel. 
NNk, Město, p. č. 1448“ 

8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Úvoz, Obnova 
NNk“ 

9 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Wellness, přel. 
VNk, Město, p. č. 2976/3“ 

10 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, S. Čecha, sm. NNk, 
WETAG, p. č. 1457/14“ 

11 Pořízení projektové dokumentace  – „ul. Pod Zárubou II. – prodloužení veřejného 
osvětlení, el. přípojka štoly" 

12 Schválení dodatku č. 75 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. 
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13 Organizační řád MěÚ Kuřim S6/2018/RM 

14 Smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obce našeho správního obvodu, městys 
Drásov a obec Šebrov-Kateřina 

15 Dodatek č. 1 smlouvy o technické podpoře programového vybavení VITA 

16 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné břemeno pro stavbu 
„Obchodní centrum Family Park Zahrádky“ 

17 Most přes Kuřimku - schválení zhotovitele stavby 

18 VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017 

19 Klubovna pro seniory - zahájení zadávacího řízení na stavební práce 

20 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - vyhodnocení VŘ 

21 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2017 

21/1 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2017 

21/2 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2017 

22 Žádost o čerpání fondu investic ZŠ Tyršova 

23 Souhlas se stavbou FAMILY PARK ZAHRÁDKY 

24 "Oprava areálové kanalizace Wellness" - vyhodnocení VŘ 

25 Klub vojenské historie Kuřim z.s. - žádost o souhlas s umístěním kříže 

26 Různé 

 
 
D. Sukalovský – z důvodu přítomnosti Ing. Tomšů na jednání rady města budou přednostně 
projednány body č. 21 + 21/1 + 21/2. 
 
 
 

21. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Společnost v uplynulém období hospodařila ziskově, nemá nedoplatky na sociálním ani na zdravotním 
pojištění. 
Ke dni 31. 12. 2017 rovněž nemá žádný leasing ani úvěr, nákladové faktury jsou hrazeny vždy 
k termínu splatnosti. 
 
Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o činnosti za rok 2017, která je přílohou tohoto článku. 
 
Návrh na použití nerozděleného zisku 
 
Nerozdělený zisk bude použit pro: 
převod na účet zřizovatele     100% 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Hospodářský výsledek (po zdanění)  2.187.120 Kč 
Rezervní fond       0 Kč 
Nerozdělený zisk     2.187.120 Kč 
 
Přílohy: A - výroční zpráva 2017 
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Přijaté usnesení: 230/2018 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o., bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technických služeb 
Kuřim, s.r.o., za rok 2017. 

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

21/1. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 
2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Přijaté usnesení: 231/2018 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s.r.o., schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 14:40 hod. Ing. L. Tomšů. 
 
 
 

21/2. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 
2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 232/2018 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s.r.o., schvaluje odměnu jednateli Centra technických služeb Kuřim, 
s.r.o. za rok 2017 ve výši dle zápisu. 

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

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 5. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Všechna usnesení s termínem plnění ke dni 2. 5. 2018 jsou splněna. 
 
Přijaté usnesení: 233/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 5. 

2018. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Smlouva o údržbě a servisu požárních mechanických dveří 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
V roce 2017 byly v budově MÚ vyměněny plné protipožární dveře do prostorů chráněných únikových 
cest typu A (chodby) v 1. NP a 2. NP za nové prosklené protipožární dveře s požární odolností EI 
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30DP1. Výměnu provedla společnost ATECH Assistance s.r.o., se sídlem Ve Žlíbku 1849/2a, 193 00 
Praha 9, IČ 27535118. Na základě předání nových požárních mechanických dveří společnost ATECH 
Assistance s.r.o. předložila Smlouvu o údržbě a servisu požárních dveří - vizte příloha A a B, dle 
ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. Podle této vyhlášky je nutno realizovat 
pravidelné kontroly a údržby požárních systémů nejméně 1 x ročně. 
 
Na základě Smlouvy o údržbě a servisu požárních dveří bude společnost ATECH Assistance s.r.o. 
provádět pravidelnou roční údržbu protipožárních dveří ve všech NP za paušální cenu 799 Kč vč. DPH 
za každý jeden systém (při celkovém počtu 8 ks systémů). 
 
Přílohy: A - smlouva o údržbě a servisu požárních dveří 

B - příloha smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 234/2018 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o údržbě a servisu požárních 

mechanických dveří se společností ATECH Assistance s.r.o., Ve Žlíbku 1849/2A, 
193 00 Praha 9, IČ 27535118. 

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

4. Anna Červená – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Paní Anna Červená, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřela dne 16. 11. 2016 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 476/2016 ze dne 16. 11. 2016 smlouvu o ubytování 
č. 2016/O/0068, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31. 5. 2018. 
Jelikož jmenovaná nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje smlouvu prodloužit. 
OMP - vzhledem k bezproblémovému chování jmenované a ochotě kdykoliv vypomáhat při úklidu 
objektů města, navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o jeden rok tj. do 31. 5. 2019. 
 
Přijaté usnesení: 235/2018 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2016/O/0068 

s Annou Červenou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
31. 5. 2019. 

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

5. Libor Hladký – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Libor Hladký, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 22. 11. 2017 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 576/2017 ze dne 22. 11. 2017 smlouvu o ubytování 
č. 2017/O/0076, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31. 5. 2018. 
Pan Libor Hladký žádá RM o prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje výše uvedenou smlouvu prodloužit o tři měsíce. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje výše jmenovanému vyhovět. 
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Přijaté usnesení: 236/2018 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2017/O/0076 
s Liborem Hladkým, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 8. 2018. 

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

6. Radek Peterka – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 24. 5. 2017 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 221/2017 ze dne 10. 5. 2017 nájemní smlouvu č. 2017/O/0023, 
jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice do 31. 5. 2018. 
Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení nájemní smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit nájem lůžka o tři měsíce do 31. 8. 2018. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje nájem prodloužit. 
 
Přijaté usnesení: 237/2018 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2017/O/0023 s Radkem 

Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 31. 8. 
2018. 

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

7. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Otevřená, přel. NNk, Město, p. č. 1448“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELprojekty, s.r.o., v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s., zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Otevřená, přel. NNk, Město, p. č. 1448“. 
Jedná se o přeložku stávajícího kabelového vedení NN a výstavbu nového zemního kabelového 
vedení NN pro napojení stávajících odběrných míst školky a domova mládeže na parc. č. 1448 v k. ú. 
Kuřim - vizte příloha A, B. 
Stavba bude realizována na základě žádosti města Kuřim. 
 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 1448, 
1451/1, 1451/2, 1451/3 a 1454 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. Z tohoto důvodu je potřeba 
k městským pozemkům zřídit věcné břemeno. Protože městské pozemky jsou zapsány na dvou 
různých listech vlastnictví (dále i „LV“) pozemky, parc. č. 1448, 1451/1, 1451/2, 1451/3 jsou zapsány 
na LV č. 7072 a pozemek parc. č. 1454 je zapsán na LV č. 1, byly městu zaslány k jedné stavbě dvě 
smlouvy. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 1448, 1451/1, 1451/2, 1451/3 a 1454 vše 
v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH 
za každou smlouvu jednotlivě. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene budou uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C 
a D. 
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Přílohy: A - situace 
B - situace 
C - návrh smlouvy 
D - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 238/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 1448, 1451/1, 1451/2 a 1451/3 vše v k. ú. a obci 
Kuřim, LV č. 7072. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 
10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

7/1. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Otevřená, přel. NNk, Město, p. č. 1448“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 239/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k části pozemku parc. č. 1454 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

8. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Úvoz, Obnova NNk“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELprojekty, s.r.o., v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s., zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Úvoz, Obnova NNk“. 
Jedná se o demontáž stávajícího nadzemního vedení NN a výstavbu nového zemního kabelového 
vedení NN po ulici Úvoz - vizte příloha A, B.  
 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 264/1 
256, 113/1, 248, 37, 122/5, 2778, 2779 a 110 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. Z tohoto důvodu je 
potřeba k městským pozemkům zřídit věcné břemeno.  
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 264/1 256, 113/1, 248, 37, 122/5, 2778, 
2779 a 110 vše v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 
20.000 Kč bez DPH (za každých 200 m délky vedení 10.000 Kč bez DPH). 
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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: 240/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 264/1 256, 113/1, 248, 37, 122/5, 2778, 2779 
a 110 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

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

9. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Wellness, přel. VNk, Město, p. č. 2976/3“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELprojekty, s.r.o., v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Wellness, přel. VNk, Město, p. č. 2976/3“. 
Jedná se o přeložku stávajícího zemního kabelového vedení VN, které je umístěné v areálu koupaliště 
na parc. č. 2976/3 k. ú. Kuřim. Stavba je prováděna na základě požadavku města - vizte př. A. 
 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 2976/3 a 2977/2 
vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. Z tohoto důvodu je potřeba k městským pozemkům zřídit věcné 
břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2976/3 a 2977/2 vše v k. ú. Kuřim, na dobu 
neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 241/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 
370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy 
k částem pozemků parc. č. 2976/3 a 2977/2 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez 
DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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10. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, S. Čecha, sm. NNk, WETAG, p. č. 1457/14“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA s.r.o., v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s., zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Sv. Čecha, sm NNk, WETAG, p. č. 1457/14“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 1463 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa na ul. Sv. Čecha. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 1463 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Text 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C – smlouva 

 
Přijaté usnesení: 242/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k části pozemku parc. č. 1463 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné 
břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na 
dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

11. Pořízení projektové dokumentace  – „ul. Pod Zárubou II. – 
prodloužení veřejného osvětlení, el. přípojka štoly" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Jedná se o prodloužení Veřejného osvětlení a vybudování přípojky NN od konce ul. Pod Zárubou po 
část, kde se nachází dochovaná část štoly, která by po zabezpečovacích pracích měla sloužit 
k rekreačnímu vyžití v Kuřimi. Ing. Marie Krejčí k uvedené investiční akci zaslala dne 13. 4. 2018 
cenovou nabídku za vypracování PD DÚR a DPS ve výši 41.500 Kč bez DPH, tj. 50.215 Kč vč. DPH. 
 
OI doporučuje radě města schválit vyčlenění částky 50.215 Kč vč. DPH z ORG 1 008 000 000 
STUDIE A PROJEKTY na pořízení projektové dokumentace k výše uvedené akci. 
 
Přijaté usnesení: 243/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky z ORG 1 008 000 000 STUDIE 

A PROJEKTY ve výši 50.215 Kč vč. DPH na výše uvedenou akci „ul. Pod Zárubou 
II. - prodloužení veřejného osvětlení, el. přípojka štoly“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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12. Schválení dodatku č. 75 Nájemní a provozní smlouvy 
s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 75 Nájemní a provozní 
smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřenou s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválenou usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 16. 4. 2002 
(č. 1041/2002). 
Tímto Dodatkem město Kuřim pronajímá na dobu neurčitou stavbu nově vybudovaného vodovodu: 
· SO 40 Prodloužení vodovodu, mat. LT 100, v délce 147m; 

Investiční náklady: 980.000 Kč bez DPH; 
Parcely ve vlastnictví města: 2982/1; 2982/2; 2982/3; 2989/1; 2989/2; 2990/2; 2991/5; 
Parcely ve vlastnictví soukromého vlastníka: 2982/5; 1843/20; 1843/18; 2990/1; 2990/3; 
Kupní cena stavebního objektu: 500 Kč; 
Stavební povolení: č. j. MK11549/13/OSVO ze dne 12. 08. 2013; 
Kolaudační souhlas: č. j. MK/3660/18/OSŽP ze dne 5. 3. 2018. 

 
Stavba Nákupního areálu Kaufland Kuřim je pokračováním předešlého projektu Centra obchodu 
a služeb Kuřim, investora FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., v témže zájmovém území. 
Dle Smlouvy o právu provést stavbu č. 2013/B/0010 dalo město investorovi právo provést stavbu 
s názvem akce „Centrum obchodu a služeb v Kuřimi“ jejíž součástí je prodloužení vodovodu. 
Dne 14. 3. 2018 (č. usnesení 122/2018) schválila Rada města Kuřimi úplatné nabytí stavby vodovodu 
s názvem stavby „Nákupní areál Kaufland Kuřim“ - SO 40 Prodloužení vodovodu, mat. LT 100, v délce 
147m a uzavření kupní smlouvy se společností Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Bělohorská 
2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 25110161 a vedlejším účastníkem společností AGILE spol. 
s r.o., se sídlem Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 15030741. 
Dne 25. 4. 2018 (č. usnesení 218/2018) Rada města Kuřimi schválila 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. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 244/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 75 Nájemní a provozní smlouvy 

o provozování vodovodů a kanalizací se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ 26347275, kterým město Kuřim pronajímá stavbu nově vybudovaného 
vodovodu s názvem stavby „Nákupní areál Kaufland Kuřim“ - SO 40 Prodloužení 
vodovodu, mat. LT 100, v délce 147m. 

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

23. Souhlas se stavbou FAMILY PARK ZAHRÁDKY 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Dne 1. 5. 2018 požádal Ing. arch. Kynčl žádost o souhlas se stavbou FAMILY PARK ZAHRÁDKY dle 
předložené pracovní verze situace - převody pozemků vypracované ke dni 14. 3. 2018 firmou knesl 
kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno. Jedná se o pozemek parc č. 2615/9 v k. ú. 
Kuřim, ve kterém povede prodloužení splaškové kanalizace, a pozemek parc. č. 2624 v k. ú. Kuřim, na 
kterém bude umístěna stavba parkovacích stání k výše uvedené stavbě. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že umístění přípojek el, plynu, vodovodu a splaškové kanalizace do 
obecních pozemků včetně smluv o zřízení věcného břemene bylo schváleno samostatnými 
usneseními Rady města Kuřimi, stejně jako Smlouvy o smlouvách budoucích kupních, kdy bylo 
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schváleno nabytí stavby splaškové kanalizace, prodloužení vodovodu a veřejného osvětlení s tím, že 
ve smlouvách je udělen souhlas města Kuřimi s realizací těchto staveb na obecních pozemcích, je 
potřeba udělit souhlas pouze s realizací části parkovacích stání na pozemku p. č. 2624 k. ú. Kuřim. 
 
V této souvislosti předkladatel upozorňuje, že parcela dotčená stavbou parkovacích stání je 
předmětem plánované směny pozemků mezi OC Zahrádky, s.r.o. a městem Kuřim.  Záměr byl 
zveřejněn bez připomínek a vlastní směna bude projednána na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 
dne 22. 5. 2018. 
 
1043/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu částí pozemků parc. č. 2615/9 o vým. cca 23 m

2
 

a parc. č. 2624 o vým. cca 49 m
2 
(vlastník město Kuřim) za části pozemků parc. č. 2619 o vým. cca 29 

m
2
, parc. č. 2620 o vým. cca 43 m

2
 a parc. č. 2621 o vým. cca 63 m

2
 (vlastník OC Zahrádky, s.r.o., se 

sídlem Palackého třída 916/158, Královo Pole, Brno, IČ 04745396) vše v k. ú. Kuřim, s cenovým 
vyrovnáním ve prospěch města Kuřimi ve výši 50.000 Kč bez DPH. Náklady spojené se směnou 
pozemků uhradí investor. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Do doby uzavření 
směnné smlouvy bude uzavřena budoucí směnná smlouva. 
 
Přílohy: A - situace stavby 
 
 
Na jednání se v 14:32 hod. dostavila Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – upozorňuje, že ve smlouvě je uvedeno, že město Kuřim uděluje souhlas s výstavbou. 
Nabrali jsme od společnosti Kaufland sítě, které jsou uloženy v pozemku JMK a je potřeba zaplatit 
čtvrt milionu Kč, ale zatím toto není vyřízeno. 
D. Sukalovský – až bude vše vyřízeno s Kauflandem, tak teprve potom bude schváleno toto 
usnesení. 
J. Viktorinová – čekat by se nemuselo, máme smlouvu, kde všechny závazky společnosti Fuertes 
přebírá společnost Kaufland. 
D. Sukalovský – uzavřeme smlouvu, že společnost Kaufland vyřídí všechna věcná břemena. 
J. Viktorinová – to není reálné. Kaufland převzal všechny závazky společnosti Fuertes. Měl to vyřídit 
pan Kučera, ale nyní to snad bude řešit referentka úřadu V. Fidrmucová. Odbor investiční neměl 
převzít řady bez věcných břemen. 
D. Sukalovský – rozumí tomu, ale obsahovou souvislost s tím společnost Kaufland má. 
J. Viktorinová – znovu dodává, že smlouvu budoucí uzavřel Fuertes a Kaufland převzal všechny 
závazky. 
D. Sukalovský – chce vidět tuto smlouvu a chce vidět přebírací doložku. 
 
 
Z jednání se vzdálila Mgr. J. Viktorinová. 
 
Na jednání se v 14:54 hod. vrátila Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
J. Viktorinová – bohužel v seznamu převáděných smluv není smlouva s JMK. Skutečně převzali 
práva a povinnosti v souvislosti s akcí Kaufland, ale v příloze není uvedena tato smlouva s JMK. 
D. Sukalovský – schválíme to, až bude toto vyřízeno. Stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou „FAMILY PARK ZAHRÁDKY“ na části pozemku parc. 

č. 2624 vše v k. ú. Kuřim dle předložené pracovní verze situace - převody pozemků 
vypracované ke dni 14. 3. 2018 společností knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 
416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481. 
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3. Manželé Pavel a Nikola Šebetovští, Marcel Mihály, Kuřim – 
společný nájem bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 872/8, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 872, 873 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1830, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Společnými nájemci jsou na základě předloženého oddacího listu manželé Pavel a Nikola Šebetovští 
(dříve pouze Nikola Mihályová), oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Nájemní smlouva je 
uzavřena od roku 2016 na dobu neurčitou. 
Paní Šebetovská požádala o uzavření dodatku k nájemní smlouvě, ve kterém by se stal společným 
nájemcem i její otec, pan Marcel Mihály, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Jako důvod své 
žádosti uvádí, že se s manželem chtějí v budoucnu odstěhovat z Kuřimi. 
OMP souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu neurčitou, kdy se 
společnými nájemci ve smyslu ustanovení § 2270 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
stanou manželé Pavel a Nikola Šebetovští a otec paní Šebetovské - pan Marcel Mihály. Následně, po 
definitivním odstěhování manželů Šebetovských, bude nájemní smlouva změněna a výlučným 
nájemcem se stane pan Marcel Mihály. Paní Šebetovská s tímto postupem vyjádřila souhlas. Rovněž 
souhlasí se zvýšením nájemného na 65 Kč/m

2
/měs. 

Dle vyjádření správce bytu nevázne na předmětném bytě nedoplatek nájemného ani záloh na služby. 
 
Pro upřesnění OMP uvádí: 
Pan Marcel Mihály byl společně se svou manželkou Natašou nájemcem obecního bytu (947/43 ul. 
Wolkerova), v r. 2006 na základě dohody o zániku nájmu bytu opustil společnou domácnost 
a výlučným nájemcem se stala paní Nataša Mihályová. V březnu roku 2008 paní Nataša Mihályová 
směnila byt v ul. Wolkerova za byt č. 817/1 v ul. Legionářská a v říjnu 2008 usn. č. 486/2008 vzala 
rada města na vědomí přechod nájmu z Nataši Mihályové na dceru Nikolu Mihályovou (dohoda 
o zániku nájmu bytu - opuštění společné domácnosti). V roce 2012 slečna Nikola Mihályová směnila 
byt č. 817/1 ul. Legionářská za byt č. 872/8 ul. Jungmannova. V tomto roce se pan Mihály ke své dceři 
nastěhoval. 
 
Přijaté usnesení: 245/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 

neurčitou ze dne 21. 3. 2016, jehož předmětem je nájem bytu č. 872/8 umístěný ve 
III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 872, 873 v ul. Jungmannova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1830, vše v obci a k. ú. Kuřim, za nájemné ve výši 
65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, kdy se společnými nájemci stanou manželé 

Pavel a Nikola Šebetovští, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim a Marcel 
Mihály, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 

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

16. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné 
břemeno pro stavbu „Obchodní centrum Family Park Zahrádky“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost OC Zahrádky, s.r.o. zaslala městu Kuřim k podpisu budoucí smlouvu o zřízení věcného 
břemene - služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou „Obchodní centrum Family Park 
Zahrádky“ jejíž součástí je SO 204.1 - Přeložka kabelu ČD Telematika, dále jen „přeložka kabelu ČD“. 
Jedná se o přeložku kabelu ČD, jehož vlastníkem je Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234. Veškeré náklady 
související se zřízením služebnosti bude hradit investor - OC Zahrádky, s.r.o. 
 
Stavbou bude dotčen pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2615/1 v k. ú. Kuřim - 
vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k předmětnému pozemku zřídit věcné břemeno - 
služebnost. 
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OMP a OI souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti. 
Předmětem smlouvy o zřízení služebnosti je povinnost povinného (města Kuřimi) strpět na části 
pozemku parc. č. 2615/1 v k. ú. Kuřim zřízení, provozování a udržování vedení dopravně technické 
infrastruktury. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu 
v celkové výši 5.000 Kč bez DPH. Ve výši jednorázové náhrady je zohledněno, že se jedná 
o přeložku, nikoli o uložení nové inženýrské sítě. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnost bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti - vizte př. C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 246/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování 

a udržování vedení dopravně technické infrastruktury do pozemku parc. č. 2615/1 
v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizaci se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, jako 
oprávněného ze služebnosti v rozsahu dle přílohy. Služebnost bude zřízena na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč bez DPH. Náklady na její 
zřízení ponese investor stavby - OC Zahrádky, s.r.o., se sídlem Palackého třída 
916/158, Královo Pole, Brno, IČ 04745396. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 14:57 hod. J. Viktorinová. 
 
 
 

13. Organizační řád MěÚ Kuřim S6/2018/RM 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Na základě schválených změn v organizační struktuře Městského úřadu Kuřim a dalších 
navrhovaných změn je RM předkládán nový Organizační řád Městského úřadu Kuřim ke schválení. 
 
Oproti platnému Organizačnímu řádu č. S1/2018/RM byly v novém návrhu provedeny následující 
změny: 

- Byla doplněna náplň činnosti odboru sociálních věcí a prevence v oblasti krizového řízení, tak, 
aby byla v souladu s požadavky Krajského úřadu, vyplývající z provedené kontroly. 

- Byla upravena příloha Organizační a funkční schéma MěÚ, neboť bylo vytvořeno nové 
pracovní místo referenta na oddělení životního prostředí (schváleno RM dne 10. 4. 2018 usn. 
č. 159/2018). 

- Vedoucího odboru investičního požaduje přesun pracovní pozice referenta 
vodohospodářských staveb a veřejného osvětlení z oddělení územního plánování a technické 
infrastruktury na oddělení investiční. Na základě těchto skutečností byly upraveny náplně 
činností těchto dvou oddělení a upravena příloha Organizační a funkční schéma MěÚ. 

o Zdůvodnění OI: Pracovní náplň odpovídá spíše investiční referentce. Připravuje 
a realizuje investiční akce staveb vodohospodářské a dopravní infrastruktury 
(případně technické infrastruktury). Posuzuje a vyjadřuje se k zamýšleným investicím 
na území města. Další část její pracovní náplně tvoří provoz vodovodů a kanalizací, 
který zahrnuje činnosti od běžné údržby až k větším opravám a rekonstrukcím 
kanalizačních stok tak, aby bylo možné jejich předání do provozování BVK, a.s. 
Opravy a rekonstrukce jsou realizovány poptávkovým nebo výběrovým řízením. 
Charakter práce referentky vyžaduje vedení a radu vedoucího se stavebním 
vzděláním, zkušeností a praxí, což vedoucí oddělení investičního splňuje. Změna je 
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v rámci odboru investičního, celkový počet zaměstnanců MěÚ se nemění, se změnou 
souhlasí vedoucí odboru, oba vedoucí oddělení a referentka vodohospodářských 
staveb a veřejného osvětlení. 

 
Přílohy: A - Organizační řád MěÚ 

B - P1-Organizační a funkční schéma 
C - P2-Příslušnost k projednávání přestupků 

 
Přijaté usnesení: 247/2018 - RM schvaluje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vnitřní směrnici Rady města Kuřimi 
č. S6/2018/RM Organizační řád Městského úřadu Kuřim s účinností od 10. 5. 2018. 

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

14. Smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obce našeho 
správního obvodu, městys Drásov a obec Šebrov-Kateřina 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Marek Svoboda, Bc. Radek Jízdný) 
 
V rámci zajištění souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/697 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR) zřizujeme funkci pověřence (DPO) pro ochranu osobních údajů pro obce 
našeho správního obvodu, městys Drásov a obec Šebrov - Kateřina. Měsíční poplatek za pověřence 
pro jednotlivé obce a městys Drásov byl stanoven na 726 Kč, pro městys Veverkou Bítýšku byl tento 
poplatek stanoven vyšší na 968 Kč, vzhledem k velikosti úřadu. Dále poskytneme obcím a městysům 
poradenství ve formě zpracování analýzy současných procesů, tzv. procesní analýzu, za kterou bude 
městu Kuřim poskytnuta jednorázová odměna ve výši 7.260 Kč za každou obec, městys. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Česká 

B - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Lelekovice 
C - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Rozdrojovice 
D - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro městys Veverská Bítýška 
E - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Šebrov-Kateřina 
F - smlouva o zajištění služeb pověřence pro obce správního obvodu - Mor. Knínice 
G - smlouva o zajištění služeb pověřence pro obce správního obvodu -Čebín 
H - smlouva o zajištění služeb pověřence pro obce správního obvodu -Drásov 
I - smlouva o zajištění služeb pověřence pro obce správního obvodu -Hvozdec 
J - smlouva o zajištění služeb pověřence pro obce správního obvodu -Chudčice 
K - smlouva o zajištění služeb pověřence pro obce správního obvodu – Jinačovice 

 
Přijaté usnesení: 248/2018 - RM souhlasí s uzavřením smluv o poradenské činnosti a poskytování 

služeb pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(GDPR) s obcemi našeho správního obvodu, městysem Drásov a obcí Šebrov - 
Kateřina, za měsíční poplatek 726 Kč a pro městys Veverskou Bítýšku za poplatek 
ve výši 968 Kč za měsíc. Pro tyto subjekty bude také zpracována analýza 
současných procesů, tzv. procesní systémová analýza za jednorázový poplatek 
7.260 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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15. Dodatek č. 1 smlouvy o technické podpoře programového 
vybavení VITA 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Na odboru stavebním a životního prostředí došlo k zakoupení potřebné licence programového 
vybavení VITA, modul Vyvlastňovací úřad v rámci kterého byl pořízen i modul Správního úřadu, bez 
kterého není možné provádět vyvlastnění. Na základě těchto změn se upravuje i smlouva 
č. 2011D0028 o technické podpoře formou dodatku č. 1, ve kterém se navyšuje cena technické 
podpory za každé čtvrtletí z původních 8.124 Kč na 10.176 Kč, tedy o 2.052 Kč čtvrtletně. 
 
Přílohy: A – smlouva 

B - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 249/2018 - RM souhlasí uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 2011D0028 

o technické podpoře programového vybavení VITA, se společností VITA software 
s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, která navyšuje cenu podpory 
o 2.052 Kč čtvrtletně na celkovou částku 10.176 Kč z důvodu pořízení potřebné 
agendy Vyvlastňovacího úřadu. 

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

17. Most přes Kuřimku - schválení zhotovitele stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Akce je zařazena do plánu investic města pro rok 2018. 
Hodnotící komise hodnotila výběr zhotovitele ve smyslu výzvy podle základního hodnoticího kritéria 
nejnižší nabídková cena. 
V zadávacím řízení byly získány nabídky 5 uchazečů. Předpokládaná hodnota zakázky byla 
5.876.000 Kč bez DPH. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v přiložené Zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek. 
Hodnotící komise hodnotila nabídky podle základního hodnoticího kritéria nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti STAVBY A STATIKA, spol. s r.o., 1. máje 230, 
739 61 Třinec, IČ 29451809, jehož nabídka splňuje všechny zadávací podmínky a je nabídkou 
nejvýhodnější s cenou 5.292.451,36 Kč bez DPH. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení 
nabídek.  
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - návrh SoD Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 250/2018 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STAVBY A STATIKA, spol. 
s r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec, IČ 29451809, která předložila nejvýhodnější 
nabídku v hodnotě 6.403.866,15 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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18. VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 86/2018 ze dne 28. 2. 2018 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018“. Zakázka je kryta 
finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 1 270 000 000, její celková 
předpokládaná hodnota je 2,5 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na 
elektronické úřední desce od 1. 3. do 16. 3. 2018, elektronickou poštou bylo informováno 10 firem se 
zaměřením na provádění oprav komunikací. Základním hodnotícím kritériem byla cena za jednotlivé 
technologie, přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více dodavateli pro jednotlivé technologie. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 7 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek jsou výběrovou komisí doporučeny Radě města nejvýhodnější nabídky firem pro dílčí 
technologie dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha. 
Odbor investic však navrhuje odlišný výběr dodavatele u technologie č. 2 - oprava lokálních výtluků 
použitím infratechnologie, u které nabídla společnost SOUKUP Miloš s.r.o., Jiráskova 511, Zbýšov 
nabídkovou cenu pouze o 10,00 Kč/m

2
 bez DPH nižší, než v pořadí druhá společnost H&B CZ s.r.o., 

Větrná 1391, Uherské Hradiště, která pro město touto technologií provádí opravu komunikací již 
v minulých šesti letech, a doposud jsme nezjistili firmu, která je schopna kvalitnější práce. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - tabulka hodnocení 
C - protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 

 
Přijaté usnesení: 251/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2018“ a současně s navrženou výše uvedenou změnou 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na jednotlivé technologie se společností: 
1/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917 pro 
technologii opravy lokálních výtluků vyplněním vhodnou směsí 
2/ H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště IČ 47910348 
pro technologii opravy lokálních výtluků infratechnologií  
3/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii 
tryskovou metodou 
4/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917 pro 

technologii velkoplošné vysprávky 
5/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917 pro 
technologii velkoplošné vysprávky včetně odfrézování krytu 
7/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii 
velkoplošné vysprávky penetrací včetně podkladní vrstvy 
8/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii 
velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí 
9/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii 
velkoplošné vysprávky asfaltobetonových povrchů mikrokobercem 
10/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro 
technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem 
11/ EUROVIA CS a.s., se sídlem závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, 
IČ 15274924 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem v tl. 10 
cm 
12/ Kolomazník Jan, se sídlem Babice 457, 687 03 Babice, IČ 03729931 pro 
opravu spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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19. Klubovna pro seniory - zahájení zadávacího řízení na stavební 
práce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-004 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Dne 23. 1. 2018 byla ZM usnesením č. 1022/2018 schválena investiční akce „Rekonstrukce objektu 
bývalé kotelny na ul. Zahradní - klubovna pro seniory - projekt a stavba“, ORG 1380 s částkou 10,5 
mil Kč s DPH. Předpokládané náklady na realizaci dle zpracovaného projektu jsou 8,6 mil s DPH. 
 
V souvislosti se zadávacím řízením na stavební práce OI doporučuje jmenovat komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny na klub seniorů - stavba“ v následujícím složení. 
 
Návrh členů hodnoticí komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. arch. Jakub Kynčl - projektant 
5. PhDr. Miloslava Bártová - CSS Kuřim, ředitelka 

 
Návrh náhradníků hodnoticí komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Ladislav Herman 
3. Ing. Renata Havlová 
4. Mgr. Karina Kiesslingová 
5. Mgr. Jitka Tesařová - CSS Kuřim, zástupkyně ředitelky 

 
Přílohy: A – výzva a zadávací dokumentace 

B – příloha č. 5 závazný text smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 252/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na stavební práce „Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba“ 
a schvaluje zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo. Dále jmenuje 
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise 
pro otevírání obálek s nabídkami pro tuto veřejnou zakázku. 

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

20. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu podlimitní veřejné zakázky - užší 
řízení, která je dotačně podpořena. 
 
Zadávací řízení na výše uvedenou akci bylo zahájeno 1. 3. 2018 - kde byli vyzváni zhotovitelé 
přihlášení v předběžném zájmu o dodání kvalifikační způsobilosti. Dne 26. 3. 2018 bylo dodáno 15 
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obálek s žádostí o účast pro zadávací řízení. V těchto obálkách byla doložena způsobilost dle zákona 
134/2016 Sb. 
 
V další fázi dne 3. 4. 2018 byli všichni přihlášení vyzváni k podání cenové nabídky. Z důvodu 
vysvětlení zadávací dokumentace byla prodloužena lhůta pro podání nabídek s konečným termínem 
2. 5. 2018. 
 
Dne 2. 5. 2018 proběhlo otevírání obálek a následné jednání hodnotící komise o posouzení 
a hodnocení nabídek. 
 
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona. 
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě jediného kritéria a to podle nejnižší 
nabídkové ceny bez DPH. Toto kritérium tak bude mít v hodnocení váhu 100%. Za nejúspěšnější 
nabídku byla stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 
Brno, IČ 45274924, která je pro zadavatele ekonomicky nejvhodnější, a to za předpokladu, že tento 
účastník splnil veškeré podmínky zadávacího řízení. Společnost předložila nabídku v celkové hodnotě 
22.777.220,27 Kč bez DPH (tj. 27.560.436,53 Kč s DPH). 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B - protokol z 1. jednání hodnoticí komise 
C - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

 
Přijaté usnesení: 253/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu na 

zakázku „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 
619 00 Brno, IČ 45274924, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 22.777.220,27 Kč bez DPH, tj. 27.560.436,53 Kč s DPH. 

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

22. Žádost o čerpání fondu investic ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 200.000 Kč 
na financování zakázky „Renovace hřiště - umělý trávník“. Jedná se o odstranění hrubých nečistot, 
hloubkové čištění, proprání vlasců, plošný postřik proti mechům, proprání a doplnění písku (vizte 
přílohy A, B, C). 
 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 20. 4. 2018 je 2.370.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání FI, renovace hřiště 

B - nabídky na renovaci hřiště 
C - údržba hřiště, Demicarr 
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Přijaté usnesení: 254/2018 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 
1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to ve výši 155.000 Kč za účelem 
financování zakázky „Renovace hřiště - umělý trávník“ dle žádosti 

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

24. "Oprava areálové kanalizace Wellness" - vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Oprava areálové kanalizace Wellness“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-004 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2018/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Oprava areálové kanalizace Wellness“. Výběrové řízení pro 
zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč. Zakázka bude hrazena z ORG 1354 000 000. 
 

Výzva k podání nabídky byla dne 17. 4. 2018 zveřejněna na profilu zadavatele. Na výzvu bylo 
upozorněno e-mailem celkem 6 firem. Byly podány celkem čtyři nabídky.  
Otevírání obálky s nabídkou bylo provedeno hodnoticí komisí. 
Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
 
Vítězný uchazeč byl vyzván k doplnění své nabídky o prohlášení, že se podrobně seznámil 
s podmínkami výzvy a místem plnění, a že jsou mu dobře známy veškeré podmínky související 
s realizací předmětného díla. 
V jeho nabídce byly objeveny nesrovnalosti v součtech jednotlivých položek oceněného rozpočtu. 
Firma potvrdila svoji nabídkovou cenu. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán ve Zprávě  
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 Brno, IČ 47912553, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 496.317 Kč bez DPH (tj. 600.544 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C – smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 255/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava 
areálové kanalizace Wellness“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 Brno, IČ 47912553, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 496.317 Kč bez DPH, tj. 600.544 Kč 
vč. DPH. 

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

25. Klub vojenské historie Kuřim z.s. - žádost o souhlas 
s umístěním kříže 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Klub vojenské historie Kuřim z.s., požádal o souhlas s bezúplatným umístěním pietního kříže na 
pozemku parc. č. 3118/4 v k. ú. Kuřim. Kříž by měl být osazen jako vzpomínka na několik set zde 
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pohřbených Němců ze zajateckého tábora na Podlesí z období po druhé světové válce. Žadatel ve 
své žádosti zdůrazňuje, že kříž nemá znamenat žádnou podporu nacizmu, ale pouze připomenutí 
pietního místa a uznání historie z okolí města Kuřimi. 
Pro místo piety byl zvolen polní cíp Bělč - rozhraní mezi lesem a polem, nedaleko Podlesí, vzdálený 
od původního hřbitova pár desítek metrů. Na původním hřbitově, který se nacházel v místě, kde je 
dnes zemědělsky obdělávané pole, bylo v letech 1945 - 1946 pochováno více než 500 německých 
vojenských zajatců, kteří zemřeli převážně na tyfus, TBC, podchlazení a podvýživu. Místo vojenského 
hřbitova připomínal údajně do 80. let dvacátého století dřevěný kříž umístěný na stromě na okraji lesa. 
Navrhované pietní místo a bývalý hřbitov zajateckého tábora je znázorněno na situaci, příloha A. Toto 
místo je však velmi těžko přístupné. 
Kříž by měl být vysoký cca 4m, tak aby měl dostatečnou velikost v konkurenci stromů za ním a měl by 
být zhotoven z bukového dřeva z okolních lesů. Podstavcem kříže by byl načervenalý kamenný sokl - 
slepenec  typický pro okolí Babího Lomu. Vizualizace kříže je znázorněna v příloze B. 
Místo by mělo být doplněno informační tabulkou se základními informacemi o místu a událostech 
s ním spojených. Text informační tabulky tvoří přílohu C. 
 
Přílohy: A - situace 1 

A - situace 2 
B - vizualizace kříže 
C - text informační tabulky 

 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. Až bude upřesněn text (budou dodány podklady od Klubu 
vojenské historie), tak vše bude předloženo ke schválení radě města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje bezúplatné umístění dřevěného kříže o výšce 4m s kamenným 

podstavcem o rozměrech 1,5m x 2,5m na pozemku parc. č. 3118/4 k. ú. Kuřim 
Klubu vojenské historie Kuřim z.s., Legionářská 463/8, 664 34 Kuřim, IČ 02503662. 

 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:37 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 9. 5. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 5. 2018 
2 Smlouva o údržbě a servisu požárních mechanických dveří 
 2A - smlouva o údržbě a servisu požárních dveří 
 2B - příloha smlouvy 
3 Manželé Pavel a Nikola Šebetovští, Marcel Mihály, Kuřim – společný nájem bytu 
4 Anna Červená – smlouva o ubytování 
5 Libor Hladký – smlouva o ubytování  
6 Radek Peterka – nájemní smlouva  
7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Otevřená, přel. 

NNk, Město, p. č. 1448“ 
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - návrh smlouvy 
 7D - návrh smlouvy 
7/1 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Otevřená, přel. 

NNk, Město, p. č. 1448“ 
8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Úvoz, Obnova 

NNk“ 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - návrh smlouvy 
9 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Wellness, přel. 

VNk, Město, p. č. 2976/3“ 
 9A - situace 
 9B - situace 
 9C - návrh smlouvy 
10 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, S. Čecha, sm. NNk, 

WETAG, p. č. 1457/14“ 
 10A - situace 
 10B - situace 
 10C - návrh smlouvy 
11 Pořízení projektové dokumentace  – „ul. Pod Zárubou II. – prodloužení veřejného 

osvětlení, el. přípojka štoly" 
12 Schválení dodatku č. 75 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi, a.s. 
 12A - návrh dodatku 
13 Organizační řád MěÚ Kuřim S6/2018/RM 
 13A - organizační řád MěÚ  
 13B - P1 - organizační a funkční schéma od 10. 5. 2018 
 13C - P2 - příslušnost k projednávání přestupků 2018 
14 Smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obce našeho správního obvodu, městys 

Drásov a obec Šebrov-Kateřina 
 14A - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Česká 
 14B - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Lelekovice 
 14C - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Rozdrojovice 
 14D - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro městys Veverská Bítýška 
 14E - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Šebrov-Kateřina 
 14F - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Mor. Knínice 
 14G - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Čebín 
 14H - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro městys Drásov 
 14I - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Hvozdec 
 14J - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Chudčice 
 14K - návrh smlouvy o zajištění služeb pověřence pro obec Jinačovice 
15 Dodatek č. 1 smlouvy o technické podpoře programového vybavení VITA 
 15A - smlouva o technické podpoře 2011D0028  
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 15B - dodatek č. 1 ke smlouvě 2011D0028 
16 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné břemeno pro stavbu 

„Obchodní centrum Family Park Zahrádky“ 
 16A - situace 
 16B - situace 
 16C - návrh smlouvy 
17 Most přes Kuřimku - schválení zhotovitele stavby 
 17A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 17B - návrh SoD 
18 VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017 
 18A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 18B - tabulka hodnocení 
 18C - protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 
19 Klubovna pro seniory - zahájení zadávacího řízení na stavební práce 
 19A - výzva a zadávací dokumentace 
 19B - závazný text smlouvy o dílo 
20 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - vyhodnocení VŘ 
 20A - SoD cyklostezka 
 20B - protokol z 1. jednání hodnotící komise 
 20C - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
21 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2017 
 21A - výroční zpráva 2017 
21 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2017 
21/1 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2017 
22 Žádost o čerpání fondu investic ZŠ Tyršova 
 22A - žádost o čerpání FI, renovace hřiště 
 22B - nabídky na renovaci hřiště 
 22C - údržba hřiště, Demicarr 
23 Souhlas se stavbou FAMILY PARK ZAHRÁDKY 
 23A - situace stavby 
24 "Oprava areálové kanalizace Wellness" - vyhodnocení VŘ 
 24A - protokol o otevírání obálek 
 24B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 24C - smlouva o dílo 
25 Klub vojenské historie Kuřim z.s. - žádost o souhlas s umístěním kříže 
 25A - situace 1 
 25A - situace 2 
 25B - vizualizace kříže 
 25C - text informační tabulky 


