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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 23/2018 konané dne 11. 7. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek - členové rady 

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:00 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 7. 2018 

2 Využití pozemku parc. č. 2417 k. ú. Kuřim 

3 Jaromír Svítil, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 

4 Iva Mazálková, Kuřim - splátkový kalendář, nájemní smlouva 

4/1 Iva Mazálková, Kuřim - splátkový kalendář, nájemní smlouva 

5 Wellness Kuřim s.r.o. – Městská sportovní hala Kuřim – smlouva o pachtu 

6 Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ - pověření vedoucí 

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

8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Zadní Mezihoří, 
VNk, TS, NN“ 

9 Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 

10 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - 
dodatek č. 4a, 5, 6, 7 a 8 

11 Dodávka a instalace kotlů MŠ Zborovská - zahájení VŘ 

11/1 Žádost o čerpání FI MŠ Zborovská 

12 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 1 

13 Park Havlíčkova, stavba- zahájení výběrového řízení na stavební práce 

14 "Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení dodatku č. 1 

15 Návrh na personální posílení KÚ - informatik 
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16 VPS - individuální dotace 

17 Zápis komise stavební ze dne 18. 6. 2018 

18 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 28. 6. 2018 

19 Zápis ze společného jednání komise dopravy a životního prostředí 

20 Zápis z jednání komise dopravy 

21 Žádost o schválení dodatku k nájemní smlouvě – prodloužení nájmu pro Stálou expozici 

22 Zpráva o činnosti JSDH Kuřim 

23 Rozpočtové opatření č. 7 

24 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o za rok 2017 

25 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o za rok 2017 – účetní uzávěrka 

26 Smlouva o výkonu funkce- Wellness Kuřim s.r.o. 

27 Odměna jednateli Wellness Kuřim s.r.o. 

28 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 7. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přijaté usnesení: 339/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 7. 

2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Do jednání RM byla pozvána Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

2. Využití pozemku parc. č. 2417 k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku parc. č. 2417 k. ú. Kuřim o výměře 659 m

2
 - druh pozemku orná 

půda. Pozemek se nachází při ul. Havlíčkova za sběrným dvorem - vizte příloha. Přístup na pozemek 
je po nezpevněné „obecní cestě“ vedoucí za sběrným dvorem. 
Pozemek, který je z cca poloviny travnatý (v zadní polovině je mix různých starých stromů), není 
městem využíván, naopak město zjišťuje údržbu - sečení trávy, roční náklady činí cca 500 Kč. 
Vzhledem k vysoké poptávce po zahrádkách v Kuřimi, se nabízí možnost pozemek nabídnout 
občanům. Šířka parcely je cca 18 m, pozemek by se tedy dal rozdělit na dvě zahrádky nebo ponechat 
jako celek. 
Vzhledem k tomu, že tento pozemek je oplocen pouze za dvou stran, je otázkou, zda na náklady 
městy vybudovat kompletní oplocení. Pokud ano, bylo by potřeba nechat zaměřit geodetem hranici 
pozemku, získat územní souhlas na část plotu podél cesty a na další část plotu získat souhlas 
vlastníků sousedních parcel. Předpokládané výdaje na tyto práce (geodet, stavba oplocení) jsou cca 
30 tis. Kč, v případě získaného ročního pachtovného např. ve výši 2 000 Kč a úspoře na údržbě 
pozemku, je návratnost této investice 12 let. Další možnost je pozemek propachtovat tak, jak je, 
a vybudování oplocení ponechat na pachtýřích. Každopádně zahrádka bez plotu v centru města 
znamená téměř jistotu přijít o veškerou úrodu. 
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Další otázkou je, zda vybudovat/zajistit přístup k vodě. V současnosti se nachází přípojka vody na 
ploše vedle sběrného dvora na místě, kde zatím bývají kolotoče a kde je plánován nový park, dále je 
odtud zavedena do sběrného dvora. Nicméně pravdou je, že obecní zahrádky v Kuřimi jsou převážně 
bez přívodu vody z řadu, tedy odkázané na dešťovou vodu. 
Pachtovní smlouvy na zahrádky jsou standardně uzavírány na dobu neurčitou se šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Na základě pověření RM č. 223/2015 ze dne 21. 4. 2015 rozhoduje o uzavírání 
smluv na zahrádky OMP, RM si vyhradila mj. rozhodovat v případě žádostí více zájemců. 
Cena pachtovného za zahrádky je u nově uzavřených smluv od roku 2014 je jednotná bez ohledu na 
lokalitu a stav zahrádky a činí 2 Kč za m

2
 a rok. V případě této zahrádky by roční pachtovné bylo 

1318 Kč. Pokud by byl vyhlášen záměr s výběrem zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou, je možné, že 
získané pachtovné bude vyšší než 1.318 Kč. Výše pachtovného se bude nicméně odvíjet od toho, 
jestli bude zahrádka oplocena atd. 
V této souvislosti si dovoluje OMP informovat RM, že připravuje nový ceník zahrádek, který bude 
zohledňovat stav pozemku, lokalitu a další okolnosti. U žádaných zahrádek (zejména s plotem a 
u bytových nebo rodinných domů) by se jednalo o zvýšení ceny pachtovného. 
 
OMP připravil tento příspěvek na základě požadavku pana místostarosty D. Holmana, který navrhuje 
následující postup: 

- město zajistí oplocení pozemku, náklady cca 30 tis. Kč budou hrazeny z ORG 9046, 
- pozemek bude rozdělen na dvě zahrádky, 
- minimální požadované pachtovné v záměru bude 2 Kč/m

2
/rok, 

- výběrové řízení proběhne formou obálkové metody.  
 
Přílohy: A – situace 
 
Diskuse: 
D. Holman - navrhuje tento pozemek nabídnout jako zahrádku. 
J. Viktorinová – navrhuje pozemek oplotit, upravit. 
D. Holman – navrhuje nabídnout bez oplocení jako 2 zahrádky. 
P. Ondrášek – navrhuje pozemek propachtovat bez úprav více zájemcům. 
Ostatní členové rady souhlasí s návrhem pana P. Ondráška. 
 
Přijaté usnesení: 340/2018 - RM schvaluje využití pozemku parc. č. 2417 k. ú. Kuřim o výměře 

659 m
2
 k propachtování za účelem využití jako zahrádka dle zápisu. 

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

3. Jaromír Svítil, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Jaromír Svítil, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim byl do 31. 3. 2018 nájemcem 
obecního bytu č. 900/4 (2+1), umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 
900, 901 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Pan Svítil dne 27. 3. 2018 požádal o prodloužení nájemní smlouvy. Nájemní smlouva mu však 
prodloužena nebyla z důvodu neuhrazeného nájemného. 
RM na své schůzi dne 17. 1. 2018 pod č. usnesení 6/2018 schválila panu Svítilovi uzavření 
splátkového kalendáře s měsíční splátkou xxxxx Kč, kterým měl být uhrazen dluh na nájemném 
a zálohách na služby za část měsíce listopadu 2017 a měsíc prosinec 2017 ve výši xxxxx Kč. Pan 
Svítil splátkový kalendář podepsal dne 2. 2. 2018 s tím, že do konce února měla být uhrazena první 
splátka. Ta však uhrazena nebyla, nebyla uhrazena ani splátka v měsíci březnu 2018. Navíc v měsíci 
lednu, únoru ani březnu neuhradil pan Svítil žádnou částku na zaplacení nájmu a záloh na služby. 
Platby ve výši xxxxx Kč za něj na účet správce bytu poslal jako sociální dávky Úřad práce ČR. Částka 
poslaná úřadem práce však nepokryla předepsanou výši nájemného za 1. čtvrtletí letošního roku. K již 
uzavřenému splátkovému kalendáři tak za první tři měsíce roku 2018 přibyl další dluh ve výši 
xxxxx Kč. 
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Od 1. 4. 2018 užívá pan Svítil byt č. 900/4 bez právního důvodu. V měsíci dubnu byla úřadem práce 
uhrazena sociální dávka pouze ve výši xxxxx Kč, v měsíci květnu pan Svítil uhradil částku ve výši 
xxxxx Kč, což činí nájem + xxx Kč navíc. 
Dne 12. 6. 2018 převzal pan Svítil výzvu k vyklizení bytu a úhradě dlužného nájemného a služeb, 
s tím, že do 29. 6. 2018 má předmětný byt vyklidit a současně uhradit dlužné nájemné vč. záloh na 
služby a úroku z prodlení do 31. 3. 2018 a od 1. 4. 2018 do vyklizení jednotky bezdůvodné obohacení 
rovnající se poměrné části nájemného za každý i započatý den, kdy byt užívá bez právního důvodu. 
 
Pan Svítil přinesl oznámení Úřadu práce ČR o zvýšení dávky doplatku na bydlení na částku xxxxx Kč 
měsíčně od dne 1. 6. 2018. U pracovnice ÚP ČR bylo ověřeno, že tato částka bude během měsíce 
června připsána na účet správce bytu. Dne 22. 6. 2018 uhradil pan Svítil na účet správce bytu částku 
xxxxxx Kč. Touto úhradou a úhradou od úřadu práce je v podstatě uhrazen dluh, který měl pan Svítil 
ke dni 30. 6. 2018. Navíc, pokud úřad práce bude panu Svítilovi i nadále posílat na účet správce bytu 
dávku ve výši xxxxx Kč, přičemž předpis nájmu vč. záloh na služby činí částku xxxxx Kč, bude se na 
účtu správce bytu vytvářet každý měsíc „rezerva“ a při vyúčtování služeb za předchozí kalendářní rok 
bude mít pan Svítil přeplatek. Vznikne to tím, že dávka doplatku na bydlení se skládá nejen ze 
samotného předpisu nájmu a záloh na služby souvisejících s nájmem, ale i ze záloh na elektrickou 
energii a zemní plyn. Dle vyjádření pracovnice úřadu práce nejde tuto dávku rozdělit a část posílat na 
účet správce bytu (ve výši samotného předpisu nájmu) a část posílat přímo příjemci dávky. Pan Svítil 
už dříve souhlasil s tím, že dávky vyplácené úřadem práce budou zasílány přímo na účet správce 
bytu. 
 
Dne 25. 6. 2018 požádal pan Svítil o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému bytu.  
Vzhledem k tomu, že panu Svítilovi skončila nájemní smlouva dne 31. 3. 2018 a nebyla prodloužena, 
lze na byt nahlížet jako na byt užívaný bez právního důvodu a další úkony ve věci přidělení tohoto 
bytu se řídí Pravidly města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. Rada města však 
může v souladu s čl. 9 odst. 1) pravidel rozhodnout o „využití bytu jinak, než stanoví tato pravidla“, a to 
způsobem, že přidělí byt panu Jaromíru Svítilovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim 
a následně schválí uzavření nájemní smlouvy. 
 
Pan Svítil má problémy s řádným plněním nájemní smlouvy již několik let. Důkazem toho je, že 
i v roce 2015 a 2016 rada města schválila uzavření splátkových kalendářů k úhradě dlužných částek 
souvisejících s nájmem bytu. Na základě výše uvedeného a k dlouhodobým finančním problémům 
navrhuje OMP panu Svítilovi přidělit a následně schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 900/4 na 
dobu určitou do 30. 9. 2018, avšak s podmínkou, že po uplynutí této doby se panu Svítilovi přidělí 
menší byt. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že pan Svítil má dlouhodobé problémy s řádným 
hrazením nájemného, nepracuje na stálý pracovní poměr, ale pouze příležitostně a bydlení je v této 
chvíli hrazeno z velké části ze sociálních dávek. 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – upozorňuje na uzavření nájemní smlouvy pouze na 3 měsíce. 
 
Přijaté usnesení: 341/2018 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 900/4, 2+1, umístěného ve II. NP 

bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, který je součástí 
pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 9 odst. 1) Pravidel 
města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM, panu Jaromíru 
Svítilovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou do 30. 9. 2018 s možností prolongace za nájemné ve výši 
56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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4. Iva Mazálková, Kuřim - splátkový kalendář, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Iva Mazálková, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim byla do 31. 5. 2018 nájemcem obecního bytu 
č. 892/1 (sociální byt), 1+kk, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 
1173 v ul. Tišnovská, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Paní Mazálková požádala v květnu o prodloužení nájemní smlouvy. Vzhledem k dluhu, který na bytě 
vázl, jí nebyla nájemní smlouva prodloužena. 
Proto dne 2. 7. 2018 požádala paní Mazálková o uzavření splátkového kalendáře, jehož 
prostřednictvím bude uhrazen dluh na nájemném a paušálním poplatku za služby. Dluh ke dni 30. 6. 
2018 činil částku ve výši xxxxxx Kč. Řádně a včas uhradila paní Mazálková nájemné vč. paušálního 
poplatku za služby za měsíc květen i červen. 
 
Paní Mazálková dluží nájemné a paušální poplatky za služby za část měsíce února a dále za celý 
měsíc březen a duben 2018. 
Paní Mazálková navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxxx Kč. Úroky z prodlení budou řešeny 
samostatně po zaplacení jistiny. 
 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Paní Mazálková současně znovu požádala o uzavření nájemní smlouvy.  
 
Vyjádření OSVP: 
Paní Iva Mazálková užívá sociální byt na ul. Tišnovská 892/1 v Kuřimi s nezletilým, dvouletým dítětem 
na doporučení OSVP. 
Sociální i finanční situace matky a nezletilého dítěte je stále velmi tíživá. V současné době tak není 
v možnostech paní Mazálkové řešit situaci s bydlením jiným způsobem.  
Paní Mazálková spolupracuje s OSVP a má zájem svoji situaci nějak řešit. 
OSVP doporučuje, a to zejména s ohledem na zájmy dítěte, prodloužení nájemní smlouvy do 31. 10. 
2018 s možností prolongace, samozřejmě za situace, kdy budou plněny ze strany paní Mazálkové 
veškeré podmínky nájemní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 342/2018 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Ivou 

Mazálkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném a paušálním poplatku za služby za byt č. 892/1 
v ul. Tišnovská, umístěný v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 
1172, 1173, který je součástí pozemku p. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve 
výši xxxxxx Kč. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

4/1. Iva Mazálková, Kuřim - splátkový kalendář, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 343/2018 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Ivou Mazálkovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 892/1 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 
v ul. Tišnovská, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
na dobu určitou od 11. 7. 2018 do 31. 10. 2018 s možností prolongace za nájemné 
ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby. 

Hlasováno: 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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5. Wellness Kuřim s.r.o. – Městská sportovní hala Kuřim – smlouva 
o pachtu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku parc. č. 2972/1, jehož součástí je nově vybudovaná budova 
Městské sportovní haly Kuřim, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
OMP předkládá radě města ke schválení uzavření smlouvy o pachtu se společností Wellness Kuřim 
s.r.o., se sídlem Blanenská 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, kterou bude propachtována část 
pozemku parc. č. 2972/1 o výměře cca 1620 m

2
 vč. sportovní haly. Pachtovné je navrženo ve výši 

10.000 Kč měsíčně bez DPH, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou. 
Ve smyslu § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nemusí být na pacht zveřejněn záměr. 
 
Přílohy: A - smlouva o pachtu 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová - pronajímáme jako celek – nerozdělujeme na movité a nemovité. 
D. Holman – navrhuje materiál stáhnout z jednání – přidat do pachtu parkovací místa pro návštěvníky 
sportovní haly. 
J. Viktorinová – bude jednání s panem Zámečníkem a následně zadán znalecký posudek na výši 
nájemného. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu, jejímž předmětem je pacht části 

pozemku parc. č. 2972/1 o výměře cca 1620 m
2
 a dále budova Městské sportovní 

haly Kuřim, vše v obci a k. ú. Kuřim, se společností Wellness Kuřim s.r.o., se 
sídlem Blanenská 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380 od 1. 8. 2018 na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za pachtovné ve výši 10.000 Kč 
měsíčně bez DPH, za účelem provozování Městské sportovní haly Kuřim. 

 
 
 

6. Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ - 
pověření vedoucí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem „Plaveckého areálu v Kuřimi“ vybudovaného na pozemcích parc. č. 2980/2, 
parc. č. 2980/1, parc. č. 2976/3, vč. zrekonstruované budovy č. p. 1082 na ul. Blanenská na pozemku 
parc. č. 2980/2, vše v obci a k. ú. Kuřim. K výše uvedeným nemovitostem je uzavřena smlouva 
o pachtu č. 2017/O/0020 ze dne 30. 4. 2017. Předmětem pachtu je i pacht movitých věcí (inventáře) 
specifikovaných v Příloze č. 2 smlouvy o pachtu. 
Do inventáře plaveckého areálu jsou v průběhu roku pořizovány nové movité věci, některé movité věci 
jsou naopak vyřazovány. Příloha č. 2 se tedy stále mění. Aby mohl být prováděn nadměrný odpočet 
DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), je nutné jednou za 
určité období soubor movitých věcí v plaveckém areálu aktualizovat a tím měnit Přílohu č. 2 smlouvy 
o pachtu č. 2017/O/0020. OMP navrhuje tuto aktualizaci provádět 1x za půl roku. Pro aktualizaci 
Přílohy č. 2 je nutné uzavřít vždy dodatek ke smlouvě o pachtu. 
OMP tímto navrhuje pověřit vedoucí odboru majetkoprávního podpisem dodatků ke smlouvě o pachtu, 
kterými bude změněna pouze Příloha č. 2 smlouvy o pachtu č. 2017/O/0020 ze dne 30. 4. 2017. 
Schválení uzavření dodatku, kterým bude změněno jiné ustanovení smlouvy o pachtu, bude 
předloženo radě města. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání, nebude se o něm hlasovat. 
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Návrh usnesení: RM pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního podepisováním dodatků ke 
smlouvě o pachtu č. 2017/O/0020 ze dne 30. 4. 2017, kterými bude měněna 
Příloha č. 2 - soupis movitých věcí (inventáře). 

 
 
 

7. 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., IČ 04745396. 
 
Stavbou měl být dotčen pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2615/1 v k. ú. 
Kuřim. Z tohoto důvodu vznikla potřeba k předmětnému pozemku zřídit věcné břemeno - služebnost. 
Na základě výše uvedeného RM dne 9. 5. 2018 schválila usn. č. 246/2018: 
246/2018 
Rada města 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. 
 
Dne 6. 6. 2018 zástupce společnosti OC Zahrádky, s.r.o, Mgr. Lea Podsedníková, sdělila odboru 
majetkoprávnímu, že z technických důvodů došlo ke změně trasy plánované přeložky kabelu ČD. 
Novou trasou kabelu ČD nebude dotčen pozemek města Kuřimi. Z tohoto důvodu je potřeba přijaté 
usnesení zrušit, neboť uzavření smlouvy o zřízení služebnosti je již bezpředmětné. 
 
Přijaté usnesení: 344/2018 - RM ruší usnesení č. 246/2018 ze dne 9. 5. 2018 ve věci zřízení 

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

8. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Zadní Mezihoří, VNk, TS, NN“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PROSIG, 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, Zadní Mezihoří, VNk, TS, NN“. 
 
Jedná se o rozšíření sítě VN a o výstavbu nové kioskové trafostanice včetně přepojení kabelové sítě 
NN. Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. 
č. 3431/5, 3438, 3439, 3456/2 a 3502 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba 
k pozemkům zřídit věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
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Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 3431/5, 3438, 3439, 3456/2 a 3502 vše 
v k. ú. Kuřim v celkové délce cca 2020 m, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu 
v celkové výši 110.000 Kč bez DPH (smluvní cena za věcné břemeno je 10.000 Kč za každých 
započatých 200 m délky vedení). 
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: 345/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu 
dle přílohy k částem pozemků parc. č. 3431/5, 3438, 3439, 3456/2 a 3502 vše v k. 
ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu 
ve výši 110.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

9. Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Při realizaci stavebních prací bylo na základě dotazu zhotovitele na HZS (Hasičský záchranný sbor) 
ve věci upřesnění skladby štítové stěny střeleckého přístřešku zjištěno, že se projektem navržená 
skladba štítové stěny v projektové dokumentaci pro stavební povolení neshoduje se skladbou 
odsouhlasenou závazným stanoviskem HZS dne 9. 5. 2017. Bylo dohodnuto, že i z důvodu změny 
prostorového umístění nového přístřešku vzhledem k sousednímu stávajícímu objektu, bude PBŘ 
(Požárně bezpečnostní řešení stavby) přepracováno. V rámci přepracování dojde k upřesnění skladby 
štítové stěny, v situaci bude zohledněna současná menší vzdálenost obou budov a nutnost přidání 
nových dveří pro východ do střeleckého prostoru. Vzhledem k tomu, že zapracované změny do PBŘ 
byly projektantovi předány v druhé polovině 05/2018, byla změna (dle sdělení projektanta) podána 
k odsouhlasení na HZS dne 26. 6. 2018. 
 
Do doby jejího odsouhlasení HZS nemůže zhotovitel stavebních prací dokončit štítovou stěnu 
s požárními dveřmi a zrealizovat další práce, které jsou na výstavbě stěny závislé (dokončení 
elektrorozvodů a akustických obkladů, provedení akustických měření, dodávka a montáž dveří do 
střeleckého prostoru).  
 
OI proto žádá Radu města o schválení dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 ze dne 27. 9. 
2017, jehož předmětem je další prodloužení termínu plnění zhotovitele, a to do 31. 8. 2018 (tj. 332 
dnů). Současný termín plnění zhotovitele je dle dodatku č. 5 do 31. 7. 2018. 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, 
s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák. 
Investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 
004, ORG 1364 000 000. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 6 
 
Přijaté usnesení: 346/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, 
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Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož předmětem je prodloužení 
termínu plnění do 31. 8. 2018. 

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

10. Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 4a, 5, 6, 7 a 8 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ se spol. ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Brno, nám. Svobody 702/9, 
PSČ 602 00, IČ 27755690 byla uzavřena dne 18. 6. 2013, a to na základě usnesení č.  375/2013 rady 
města, jejíž jednání se konalo dne 13. 6. 2013. 
Na základě usnesení RM ze dne 19. 6. 2013, č. usnesení 403/2013 byl dne 21. 6. 2013 uzavřen 
dodatek č. 1, který měnil (snižoval) celkovou cenu díla a na základě usnesení RM ze dne 10. 5. 2017, 
č. usnesení 246/2017 byl dne 12. 5. 2017 uzavřen dodatek č. 2, kterým se rozšiřoval předmět díla 
o opakovanou činnost - spolupráci při výběru zhotovitele stavby, a který dále upravoval výši 
investičních nákladů stavby a měnil způsob fakturace DPS. 
Na základě usnesení RM ze dne 6. 12. 2017, č. usnesení 606/2017 byl dne 3. 1. 2018 uzavřen 
dodatek č. 3, který rozšiřoval předmět díla o zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy 
okolí KD a o projekt změny vnitřní trasy elektro přípojky. 
Na základě usnesení RM ze dne 31. 1. 2018, č. usnesení 38/2018 byl dne 16. 2. 2018 uzavřen 
dodatek č. 4, který rozšiřoval předmět díla o změny vyvolané vývojem technologií (ozvučení, AV 
technika, divadelní technologie, scénické osvětlení) oproti projektu zpracovanému v roce 2014 
a o změny zohledňující požadavky budoucího digitálního kina a některé nové požadavky budoucího 
uživatele. 
Smluvní vztah s projektantem trvá až do ukončení výkonu autorského dozoru. 
 
OI nyní předkládá Radě města ke schválení další dodatky č. 5, 6, 7, 8 a 9 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem projektové dokumentace. Kromě dodatku č. 5 jde většinou o dodatky reagující na 
nepředvídané změny zjištěné v průběhu realizace stavebních prací. 
 
Dodatek č. 5 se týká pouze prodloužení termínů předání, ujednaných v dodatcích 3 a 4 (stavební 
úpravy okolí KD a změna technologií). Důvodem prodloužení termínů předání PD okolí je nutnost 
řešení návazností nástupní plochy před kulturním domem a plochy u přilehlých bytových domů na 
Nám. Osvobození č. 824 a 825 s plochami řešenými v rámci předmětu dodatku č. 3, jejichž 
doprojektování bylo ujednáno na jednání dne 17. 4. 2018. Důvodem prodloužení termínů předání DPS 
- změna technologií jsou zpoždění a časové prodlevy v předávání technických podkladů od profesních 
specialistů, kteří se podílí na zpracování částí díla AV technika, ozvučení, divadelní technologie, 
scénické osvětlení a digitální kino. 
 
Dodatek č. 6 se týká doplnění předmětu díla o změny VZT jednotek v souladu s Nařízením Ekodesign 
2018 včetně změn navazujících profesí, o modernizaci osvětlení interiérů a o úpravy hygienických 
zařízení u mateřského centra. Tyto změny vyvolávají dle cenové nabídky projektanta na změnu č. 5 ze 
dne 16. 4. 2018 navýšení +390.770 Kč s DPH. 
 
Dodatek č. 7 se týká rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace na sanace a nové 
stropní konstrukce ve staticky nevyhovujícím stavu, změny schodišť, změny v malém sále (nosná 
konstrukce pod promítací kabinou, posuvné hlediště, úpravy akustických obkladů, instalace). Tyto 
změny vyvolávají dle cenové nabídky projektanta na změnu č. 6 ze dne 16. 4. 2018 navýšení 
+417.632 Kč s DPH. 
 
Dodatek č. 8 se týká doplnění předmětu díla o aktualizaci části projektové dokumentace technologie 
stravování z důvodů změn ve vybavení stravovacích prostor a souvisejících přípraven a skladů. Tyto 
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změny vyvolávají dle cenové nabídky projektanta na změnu č. 7 ze dne 16. 4. 2018 navýšení 
+ 183.036 Kč s DPH. 
 
Dodatek č. 9 se týká doplnění předmětu díla o aktualizaci projektu interiéru. Tato změna vyvolává dle 
cenové nabídky projektanta na změnu č. 8 ze dne 4. 6. 2018 navýšení + 140.481 Kč s DPH. 
 
Celková cena projekčních změn dle dodatků č. 6, 7, 8 a 9 činí celkem + 1.131.919 Kč vč. DPH. 
 
OI žádá Radu města o schválení dodatků č. 5, 6, 7, 8 a 9 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 
projektové dokumentace. 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města 
pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. 
Zastupitelstvo města schválilo dne 26. 6. 2018 v rámci rozpočtového opatření č. 6 navýšení vyčleněné 
částky pro rok 2018 (137.500.000 Kč) o 1.800.000 Kč na nové projekční dodatky. 
 
Přílohy: A - dodatek 5 

B - dodatek 6 
C - dodatek 7 
D - dodatek 8 
E - dodatek 9 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nově shozen strop nad vestibulem. 
S. Bartoš - dle zkoušek chybný materiál - používán písek s jílem. 
 
Přijaté usnesení: 347/2018 - RM schvaluje uzavření dodatků č. 5, 6, 7, 8 a 9 ke Smlouvě o dílo 

č. 2013/D/0041 na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ 
KANCELÁŘ s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690. 

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

11. Dodávka a instalace kotlů MŠ Zborovská - zahájení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Dodávka a instalace kotlů MŠ Zborovská“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 3/2018 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na demontáž stávajících 
kotlů, dodávku a instalaci nových plynových kotlů pro MŠ Kuřim, Zborovská 887 včetně zprovoznění 
a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnou legislativou. Rozsah stavebních úprav je vymezen 
projektovou dokumentací. 
 
Zahájení akce se předpokládá 23. 8. 2018. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 24. 9. 2018. 
Předpokládaná hodnota zakázky 900.000 Kč vč. DPH. 
Hodnoticí kritérium veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Uchazeči budou vázáni svou 
nabídkou po dobu 3 měsíce od podání nabídky.  
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. 
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Členové hodnoticí komise:     Náhradníci hodnoticí komise: 
1. Mgr. Lenka Slámová      Mgr. Petra Vysloužilová 
2. PaedDr. David Holman     Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
3. Ing. Renata Havlová      Ing. Olga Hanáková 
4. Ing. Jan Krpec      Alena Janoušková 
5. Ing. Rostislav Hanák      Ing. Miloš Kotek 
6. Stanislav Bartoš      Ing. Moris Réman 
 
Přílohy: A – výzva 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – měnily se 24 roků staré kotle, bylo nutné nové vyvložkování komínů. 
 
Přijaté usnesení: 348/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „Dodávka a instalace kotlů MŠ Zborovská“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy hodnoticí komise dle 
zápisu. 

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

11/1. Žádost o čerpání FI MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala, 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 900.000 Kč 
(příloha A) na financování zakázky „Dodávka instalace kotlů MŠ Zborovská“. Jedná se o veřejnou 
zakázku malého rozsahu. Na veřejné zakázce ředitelka mateřské školy spolupracuje s Ing. Renatou 
Havlovou z odboru investic. 
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 31. 3. 2018 je 6.939.525,68 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF 
 
Přijaté usnesení: 349/2018 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to ve výši 900.000 Kč za účelem 
financování zakázky „Dodávka instalace kotlů MŠ Zborovská“ dle žádosti. 

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

12. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 1 
(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 
 
V souvislosti se změnou osoby stavbyvedoucího po zahájení stavebních prací na stavbě „Cyklostezka 
Kuřim-Lipůvka“, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v rámci zadávacího řízení splnění 
kvalifikace, žádá OI Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0076. 
U nové osoby stavbyvedoucího byly předloženy objednateli doklady prokazující kvalifikaci 
požadované ve Výzvě v rozsahu, v jakém byly zhotovitelem prokázány v rámci jeho odevzdané 
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nabídky. Z důvodu provedené změny osoby je nutné upravit čl. X, odstavec 2 smlouvy o dílo formou 
uzavření Dodatku č. 1. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 k SoD 2018D0076 
 
Přijaté usnesení: 350/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0076 

na veřejnou zakázku „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ se společností EUROVIA CS, 
a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, 
kterým se mění osoba stavbyvedoucího. 

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

13. Park Havlíčkova, stavba- zahájení výběrového řízení na stavební 
práce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Park Havlíčkova - stavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-008 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Materiál předkládá:    PaedDr. D. Holman 
Materiál zpracoval:    Ing. M. Réman - vedoucí investičního oddělení 
 
Dne 23. 1. 2018 byla ZM usnesením č. 1022/2018 schválena investiční akce „Park Havlíčkova projekt 
a stavba“, ORG 1391 s částkou 3,5 mil Kč 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 
v následujícím složení. 
 
Návrh členů hodnoticí komise: 
 

1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Ing. Renata Havlová 
4. Ing. Olga Hanáková 
5. Ing. Jaroslav Hamřík 

 
Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Miluše Macková 
3. Stanislav Bartoš 
4. Bc. Zuzana Konečná 
5. Mgr. Karina Kiesslingová 

 
Přílohy: A – výzva a zadávací dokumentace 

B – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 351/2018 - RM schvaluje vypsání výběrového řízení dle směrnice Rady města 

Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - limit IV, na 
stavební práce pro veřejnou zakázku „Park Havlíčkova - stavba“ a jmenuje komisi 
pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro 
otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Park Havlíčkova - stavba“. 

Hlasováno: 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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14. "Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení dodatku č. 1 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Park Havlíčkova - herní prvky“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-006 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Na základě usnesení RM 274/2018 ze dne 30. 5. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo na herní prvky. 
V průběhu dokončovacích prací na projektové části revitalizace parku byl rozsah herních prvků 
upraven. 
 
Původní cena Smlouvy o dílo je   1.311.700 Kč bez DPH 
Navýšení na základě dodatku č. 1     112.705 Kč bez DPH 
Nová cena na základě dodatku č. 1  1.424.405 Kč bez DPH. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1391 Park Havlíčkova. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B – příloha č. 1 – položkový rozpočet 
 
Diskuse: 
D. Holman – při výběrovém řízení byly doporučeny ještě dva nové herní prvky. 
 
Přijaté usnesení: 352/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0055 

na zakázku „Park Havlíčkova - herní prvky“ se společností MTc-stav s.r.o., 
Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543, kterým se navyšuje celková smluvní 
cena díla na 1.424.405 Kč bez DPH (tj. 1.723.530,05 Kč s DPH). 

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

15. Návrh na personální posílení KÚ - informatik 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Informatici Městského úřadu v Kuřimi ve dvou pracovnících od roku 2004, zajišťovali původně 
především: 
 
1. správu počítačové sítě úřadu, udržovali její funkčnost, starali se o bezpečnost lokálního 
síťového prostředí, 
2. komplexně pečovali o komunikační techniku úřadu, poskytovali IT pomoc a podporu 
v aplikacích na koncových PC uživatelům MěÚ, 
3. zajišťovali spolu s odbory smlouvy s dodavateli techniky a programového vybavení, včetně 
nákupu, přejímky a servisu, zajišťovali provozuschopnost odbavovacího pracoviště městského 
rozhlasu, pečovali o radary měření rychlosti ve městě, 
4. zpracovávali dokumentaci k zajištění činnosti informačních technologií městského úřadu jako 
celku i jeho jednotlivých částí ve spolupráci s odbory úřadu, plánovali rozpočet pro oblast IT, podávali 
návrhy na obnovu zastaralých zařízení, technicky zajišťovali systém voleb. 
 
Během uplynulých 14 let se však činnost informatiků výrazně rozšířila: 
 
Ve druhé polovině roku 2005 bylo na Městském úřadu rozhodnuto o pořízení a nasazení komplexního 
informačního systému IS GINIS od společnosti GORDIC spo. s.r.o., který započal pořízením jádra 
systému GINIS a prvním modulem matrika, registrem obyvatel a pokračoval postupným dokupováním 
dalších potřebných modulů. Postupně se tak rozšířil až do dnešní podoby 49-ti modulů, kdy je 
používán všemi úředníky a je tak rozšířen po všech odborech na úřadu. Každodenní péče 
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o bezproblémový chod systému, úpravy a metodickou pomoc uživatelům kladou velké časové nároky 
na oba informatiky. Počet zaměstnanců úřadu je 64. 
 
V roce 2006 dochází ke kompletní rekonstrukci objektu Městská knihovna v Kuřimi. V knihovně se 
rozšiřuje tým knihovnic, buduje se nové technické zázemí, knihovna pořizuje vlastní servery, tel. 
ústřednu připojuje se na optický kabel - Internet, buduje knihovnický systém CLAVIUS. Technický 
chod PC a serverů a ostatní techniky v budově zajišťují informatici MěÚ, stejně jako podporu 
uživatelů. Na serverech knihovny je v současnosti připojeno více jak 100 menších knihoven v celém 
regionu. 
 
Ještě v témže roce vzniká požadavek na vybavení dvou pracovišť s PC, kopírovacím zařízením 
a scannerem na Kulturním domě v Kuřimi. Realizaci a následný technický servis opět zajišťují 
informatici MěÚ. 
Na přelomu roku 2006 a 2007 probíhá rekonstrukce Centra sociálních služeb Jungmannova 950. 
Technickou stránku zajišťují informatici MěÚ. Starají se o chod stravovacího systému, provádí servis 
lokální sítě, provádí připojování nájemců kanceláří k Internetu v 1. NP.) 
 
Od roku 2007 dosud, vypomáhá informatikům brigádník. Řeší lehčí prac. úkoly, na které nezbývá 
informatikům časový prostor. Pracuje na smlouvu o pracovní činnosti. 
 
V roce 2008 bylo na MěÚ Kuřim spuštěno hned několik projektů, CzechPOINT, CDBP (cestovní 
doklady s biometrickými prvky), Proběhla kompletní konsolidace serverů a úřad získává samostatné 
datové pole, což klade větší nároky na správu. 
 
V roce 2010 proběhla přestavba plaveckého bazénu na Wellness Kuřim. Informatici se aktivně 
účastnili již kontrolních dnů na stavbě a snažili se pozitivně a v rámci možností přizpůsobit technickou 
infrastrukturu budovy a zlepšit její budoucí funkčnost. Po slavnostním otevření v roce 2010 opět 
kompletně zajišťují technický servis serverů a všech PC v budově, podporují uživatele v aplikacích. 
V tomto roce je realizován další projekt EU - eGON a z informatiků se stávají školitelé. 
 
V roce 2011 realizují informatici projekt EU - Technologické centrum, elektronická spisová služba 
a vnitřní integrace úřadu ORP Kuřim. Opět je zde nárůst činností, které souvisejí s novým 
technologickým centrem a jeho správou. 
V roce 2014 proběhla přestavba bývalé Kotelny na ul. Popkova na multifunkční sál. Technický chod 
budovy zajišťují informatici MěÚ. V budově Radnice je vybudován poplachový a zabezpečovací 
systém. 
 
V roce 2015 informatici vybudovali druhou zkušební místnost budoucích řidičů v kancelářském 
komplexu na ul. Šumavská 15, Brno. Opět zajišťují její každodenní technický servis. 
 
V roce 2016 přibylo několik nových modulů do informačního systému GINIS (autorizovaná konverze 
dokumentů, centrální registr smluv, rozšiřují se agendy CzechPOINTů a jejich napojení na vnitřní 
systémy úřadu. Realizace projektu EU - Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim. 
 
V roce 2017 došlo k rozšíření poplachového a tísňového systému na radnici Kuřimi o kamerový 
systém. Vybudován byl kamerový systém na hasičské zbrojnici v Kuřimi. 
 
V roce 2018 byl dokončen projekt EU - Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního 
a výstražného systému na lokální úrovni.  
Dále bude dokončena nová Sportovní hala, Informatici se aktivně účastní kontrolních dnů na stavbě. 
V současné době ve dvou stálých pracovnících, bude velmi těžké zabezpečit technický chod tohoto 
nového objektu. Dále probíhá rekonstrukce Kulturního domu v Kuřimi, tam je situace obdobná jako 
v předešlém případě. 
 
Informatici kromě všech výše uvedených činností, technicky podporují dle možností ještě 9 obcí ve 
správním obvodu, dále Centrum technických služeb a Centrum sociálních služeb Kuřim - Penzion. 
Spravují kamerový systém města, kamerový systém hasičské zbrojnice, kamerový systém radnice, 
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kamerový systém knihovny. Starají se celkem o více než 220 PC a 25 serverů. Počet zaměstnanců 
úřadu je 76. 
 
Informatici mají v současné době ještě více práce, kromě „běžných“ prací popsaných výše se oba 
soustředí na práce pověřence ochrany osobních údajů (GDPR) dle nové evropské právní úpravy jak 
pro MěÚ, tak pro obce správního obvodu, Městskou knihovnu Kuřim, Centrum sociálních služeb 
Kuřim, Wellness Kuřim a Centrum technických služeb Kuřim. 
 
Závěrem: 
za dobu cca 14-let došlo postupně k podstatnému nárůstu: 
- počtu zaměstnanců úřadu a počtu zaměstnanců ve spravovaných městských objektech, 
- technického a softwarového vybavení všech uživatelů, 
- technického a softwarového vybavení ve spravovaných městských objektech, 
- zákonných povinností, především plnění povinností dle nařízení EU - GDPR. 
 
Z výše popsaných důvodů žádáme tímto o zřízení jednoho pracovního místa informatika na dobu 
neurčitou, tím pádem navýšení počtu zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Kuřim na 
78, a to od 1. 9. 2018. 
 
Přijaté usnesení: 353/2018 - RM zřizuje 1 nové pracovní místo referenta Odboru kanceláře úřadu - 

informatika Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců 
města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 78, a to od 1. 9. 2018. 

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

16. VPS - individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Dne 19. 3. 2018 obdržel Městský úřad Kuřim žádost Diecézní charity Brno /dále jen „žadatel“/ 
o přiznání individuální dotace na činnost odlehčovací služby v hospici sv. Josefa v Rajhradě 
a chráněného bydlení sv. Luisy v Rajhradě.  
 
Příspěvek je na činnost sociálních služeb, které zajišťuje Diecézní charita Brno prostřednictvím své 
organizační složky - Oblastní charity Rajhrad v našem městě. Dotace bude určena na odlehčovací 
služby v hospici sv. Josefa v Rajhradě pro 5 občanů z Kuřimi a na služby chráněného bydlení sv. 
Luisy v Rajhradě pro 1 občana z Kuřimi. Podle výpočtů, které jsou součástí Pravidel řízení o stanovení 
a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování 
sociálních služeb, odpovídá dotace částce na odlehčovací služby ve výši 24.852 Kč a na službu 
chráněného bydlení částce 16.128 Kč. 
 
Žádost Diecézní charity Brno 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: 354/2018 -  RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřimi žadateli Diecézní charita Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 
1928/9, 602 00 Brno, IČ 44990260 ve výši 40.980 Kč. 

Hlasováno: 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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17. Zápis komise stavební ze dne 18. 6. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 18. 6. 2018 proběhlo jednání komise stavební města Kuřimi. Na programu bylo projednání 
žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. 4761 Hala Kuřim, pozemky parc. č. 2698/23, 2698/24, 2698/25, 2698/37, 2698/38 vše v k. ú. 
Kuřim  

2. Obytný soubor Kuřim - Záhoří  
3. Wellness Kuřim - přístavba brouzdaliště 
4. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení 
5. Žádost o stanovisko ke stavbě rodinného domu v Kuřimi 
6. Vyjádření k vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD na ul. Zahradní 

parc. č. 372/2 a 373 v k. ú. Kuřim 
7. Sportovně rekreační areál na pozemcích p. č. 2939/2, 29,/22, 2940/5, 2941, 2941/11, 2918/58 

v k. ú. Kuřim. 
 
V komisi stavební se projednalo: 
 

1. 4761 Hala Kuřim, pozemky parc. č. 2698/23, 2698/24, 2698/25, 2698/37, 2698/38 vše v k. ú. 
Kuřim 

2. Obytný soubor Kuřim - Záhoří  
3. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení 
4. Wellness Kuřim - přístavba brouzdaliště 
5. Sportovně rekreační areál na pozemcích p. č. 2939/2, 29,/22, 2940/5, 2941, 2941/11, 2918/58 

v k. ú. Kuřim. 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – bod 1 Hala Kuřim – výška ani plocha budovy se mu nelíbí, ale ani kdybychom měli 
městského architekta, tak to nepomůže, protože budova je v souladu s platným ÚP, parametry jsou 
dodrženy. Nevydával by stanovisko města, až se dohodneme s developerem alespoň na realizaci 
chodníku a zastávky. 
D. Sukalovský - my pouze můžeme nevydat kladné stanovisko. Rozhodnul by pak stavební odbor, 
ale prodloužením způsobíme problém investorovi, který má zájem o spoluúčast na tom, aby tam vznikl 
jak chodník, přechod, tak zastávka a na všem se budou finančně podílet. 
D. Holman – ano, zástupce investora potvrdil, že je připraven to spolufinancovat. 
S. Bartoš – je třeba vyjednávat se všemi aktéry v této zóně, kteří mají zájem na zastávce autobusu. 
Domluva ale bude trvat a záměr haly má stanovený časový rámec. Tlačí termín. 
D. Holman – ptá se, zda je prověřeno, že je dopravně-technicky možné umístit zastávku v kopci na ul. 
Zámecké? 
S. Bartoš – ano, je to možné. 
D. Sukalovský - doporučuje s bodem 1 souhlasit, nezapomenout ukotvit předjednanou spoluúčast na 
dopravu pro pěší - chodníky, zastávku autobusu. 
P. Ondrášek – bod 2. otázkou zůstává dopravní napojení do ulice Blanenská. 
 
Bod č. 1 – bere na vědomí - přispějí na dopravu chodců: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 3, ZDRŽEL SE: 1. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
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Přijaté usnesení: 355/2018 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
18. 6. 2018 v bodech 1 a 2 a schvaluje bod 3. RM souhlasí se záměrem výstavby 
4761 Hala Kuřim. 

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

18. Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 28. 6. 2018 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Boháčová Lucie) 
 
Dne 28. 6. 2018 proběhlo jednání komise životního prostředí města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 
1) Kácení dřevin - ul. Bezručova čtvrť - bříza 
2) Kácení dřevin - Havlíčkova 498 - 2 hrušky 
3) Kácení dřevin - ZŠ Tyršova - 2 lípy 
4) Diskuze 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – RM souhlasí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – RM souhlasí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – RM nesouhlasí: 
PRO: 0. 
 
Přijaté usnesení: 356/2018 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 

28. 6. 2018 a schvaluje kácení břízy v ul. Bezručova čtvrť a 2 hrušní v ul. 
Havlíčkova u č. p. 498. 

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

19. Zápis ze společného jednání komise dopravy a životního 
prostředí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložen zápis ze společného jednání komise dopravy a životního prostředí ze 
dne 28. 6. 2018. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Přijaté usnesení: 357/2018 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy a komise 

životního prostředí ze dne 28. 6. 2018. 
Hlasováno: 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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20. Zápis z jednání komise dopravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložen zápis z jednání komise dopravy ze dne 11. 6. 2018. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 358/2018 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy ze dne 11. 6. 

2018 v bodech 1 a 2 a schvaluje bod 3 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

21. Žádost o schválení dodatku k nájemní smlouvě – prodloužení 
nájmu pro Stálou expozici 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
V bývalé galerii kuřimského zámku je zřízena Stálá expozice o historii města Kuřimi. Nájemní smlouva 
je uzavřena do 31. 7. 2018. V konceptu expozice bylo počítáno s trvání cca 10 let. Vzhledem k tomuto 
faktu, složitému procesu zřízení expozice a výši nákladů na zřízení navrhujeme prodloužení smlouvy, 
a to na dalších 5 let. Dodatek ke smlouvě přikládáme v příloze a dovolujeme si požádat radu města 
o schválení. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje prodloužení nájemní smlouvy na kratší dobu. 
L. Ambrož - navrhuje orientačně hlasovat o době pěti roků. 
P. Ondrášek – nesouhlasí, upozorňuje na dohodu z června 2016, že nejprve po dvou letech bude 
provoz vyhodnocen. Protože výstava pak odstartovala později, měla by příští rada mít možnost 
nejprve výstavu zhodnotit. 
Hlasováno: 
Pro: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož)  Proti: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
D. Holman – navrhuje orientačně hlasovat o prodloužení nájemní smlouvy na další 2 roky, tj. do 31. 7. 
2020. 
Hlasováno: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 359/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 20/16 Z ze dne 

28. 7. 2016 prodloužení nájmu pro Stálou expozici o historii města Kuřimi se 
změnou dle zápisu. 

Hlasováno: 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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22. Zpráva o činnosti JSDH Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Zásahová jednotka v roce 2017 zasahovala u 61 událostí (21x požár, 21x technická pomoc, 7x planý 
poplach, 11x ostatní pomoc a 1x u silniční dopravní nehody). 
Kromě hašení požáru a řešení mimořádných událostí je používána technika JSDH Kuřim i k dalším 
činnostem, např. na technickou výpomoc a na pomoc městům a hasičům při jejich oslavách. 
 
Jednotka se schází na výcvik jednou týdně, při kterém se provádí: školení a přezkušování řidičů, 
odborná příprava velitelů a strojníků, školení na vysokozdvižnou plošinu PVP 27, školení na dýchací 
přístroje, kondiční jízdy a školení na obsluhu požární techniky. 
Zásahová jednotka má 29 členů a je zařazena jako JPO 3/II, v systému Požárního poplachového 
plánu JmK s tím, že se počítá s výjezdem dvou družstev o sníženém stavu 1 + 3 do 15 minut od 
obdržení výzvy (na základě zákona o požární ochraně). 
 
JSDH Kuřim se postupně koncepčně dovybavuje tak, aby se neustále zvyšovala akceschopnost 
jednotky a zároveň byli také členové jednotky vybaveni potřebnými ochrannými prostředky, které 
ochrání jejich zdraví a životy při zásazích. Současně se v posledních letech postupně rekonstruuje 
i budova hasičské zbrojnice. 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat za dobrou spolupráci a podporu samosprávě města. Je třeba 
zdůraznit, že veškerá činnost hasičů v našem městě je čistě dobrovolná bez jakéhokoli nároku na 
odměnu a zásahová jednotka SDH Kuřim je Hasičským záchranným sborem JmK hodnocena velmi 
dobře. 
 
Přijaté usnesení: 360/2018 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti JSDH Kuřim za rok 2017. 
Hlasováno: 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

23. Rozpočtové opatření č. 7 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrh na provedení rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 7 
 
Přijaté usnesení: 361/2018 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Kuřimi na rok 

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

24. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
Rada města Kuřimi každoročně projednává zprávu o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
 
Zpráva o činnosti za uplynulý rok je přílohou tohoto materiálu – vizte příloha A. 
 
Přílohy: A – zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o za rok 2017 
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Přijaté usnesení: 362/2018 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 
2017. 

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

25. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2017 – účetní 
závěrky 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
Rada města Kuřimi v působnosti valné hromady Wellness Kuřim s.r.o. projednává a schvaluje účetní 
závěrky Wellness Kuřim s.r.o. Účetní závěrky za uplynulý rok radě předkládá místostarosta na žádost 
jednatele této městské obchodní společnosti (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A – výsledovka Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2017 
 B – rozvaha Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2017 
 
Přijaté usnesení: 363/2018 - RM schvaluje v působnosti valné hromady Wellness Kuřim s.r.o. 

účetní závěrku Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2017. 
Hlasováno: 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

26. Smlouva o výkonu funkce- Wellness Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
Rada města Kuřimi v působnosti valné hromady Wellness Kuřim s.r.o. schválením nové jednatelské 
smlouvy nahradí původní jednatelskou smlouvu s ing. Sojkou. Současně dojde k vypovězení pracovní 
smlouvy mezi Wellness Kuřim s.r.o. a ing. Sojkou jako jejím zaměstnancem. Dvě nyní platné smlouvy 
s ing. Sojkou (pracovní smlouva a smlouva o výkonu funkce jednatele) nahradí jedna nová smlouva - 
o výkonu funkce jednatele (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A – Smlouva o výkonu funkce jednatele Wellness Kuřim s.r.o. 
 
Přijaté usnesení: 364/2018 - RM schvaluje v působnosti valné hromady Wellness Kuřim s.r.o. 

Smlouvu o výkonu funkce jednatele Wellness Kuřim s.r.o. s Ing. Janem Sojkou 
s účinností od 1. 8. 2018. 

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

27. Odměna jednateli - Wellness Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Na základě zprávy o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2017, hodnocení ekonomických výsledků, 
hodnocení úrovně služeb společnosti, jakož i zvýšení efektivity provozu Wellness Kuřim v I. polovině 
roku 2018 a aktivní součinnosti při přípravě na převzetí sportovní haly do provozování, navrhuje 
předkladatel udělení odměny jednateli ve výši 45 000 Kč. 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje 45.000 Kč, maximálně lze udělit odměnu 100.000 Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o odměně ve výši 50.000 Kč za dobré ekonomické výsledky. 
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Přijaté usnesení: 365/2018 - RM schvaluje v působnosti valné hromady Wellness Kuřim s.r.o. 
odměnu Ing. Janu Sojkovi jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. ve výši dle 
zápisu za dobré ekonomické výsledky. 

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

28. Různé 

 
Z důvodu úmrtí člena zastupitelstva pana Jiřího Brabce, se stal dne 27. 6. 2018 dle § 56 odst. 1 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, novým členem zastupitelstva pan Ing. 
Lubomír Stříž, kterému Rada města Kuřimi předala „Osvědčení“ o tom, že se stal členem 
Zastupitelstva města Kuřimi. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:15 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 11. 7. 2018 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 7. 2018 
 1A – Nesplněné úkoly v mezidobí do 4. 7. 2018  
2 Využití pozemku parc. č. 2417 k. ú. Kuřim 
 2A – situace pozemek p. č. 2417 
3 Jaromír Svítil, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 
4 Iva Mazálková, Kuřim – splátkový kalendář, nájemní smlouva 
4/1 Iva Mazálková, Kuřim - splátkový kalendář, nájemní smlouva 
5 Wellness Kuřim s.r.o. – Městská sportovní hala Kuřim – smlouva o pachtu 
 5A - smlouva o pachtu 
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6 Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ - pověření vedoucí 
7 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné břemeno pro stavbu 

„Obchodní centrum Family Park Zahrádky“ 
8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Zadní Mezihoří, 

VNk, TS, NN“ 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - návrh smlouvy 
9 Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
 9A - dodatek č. 6 
10 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - 

dodatek č. 4a, 5, 6, 7 a 8 
 10A - dodatek č. 4a  
 10B - dodatek č. 5 
 10C - dodatek č. 6  
 10D - dodatek č. 7  
 10E - dodatek č. 8  
11 Dodávka a instalace kotlů MŠ Zborovská - zahájení VŘ 
 11A - výzva MŠ kotel 
11/1 Žádost o čerpání FI MŠ Zborovská 
 11/1A - žádost o čerpání IF 
12 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 1 
 12A - Dodatek č. 1 k SoD 2018D0076 
13 Park Havlíčkova, stavba- zahájení výběrového řízení na stavební práce 
 13A - výzva a zadávací dokumentace 
 13B - smlouva o dílo 
14 "Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení dodatku č. 1 
 14A - dodatek č. 1 
 14B - příloha č. 1 - položkový rozpočet 
15 Návrh na personální posílení KÚ - informatik 
16 VPS - individuální dotace 
 16A - žádost 
 16B - smlouva 
17 Zápis komise stavební ze dne 18. 6. 2018 
 17A - zápis komise stavební 18. 6. 2018 
18 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 28. 6. 2018 
 18A - zápis jednání komise ŽP 
19 Zápis ze společného jednání komise dopravy a životního prostředí 
 19A - zápis jednání komise dopravní a životního prostředí 28. 6. 2018 
20 Zápis z jednání komise dopravy 
 20A - zápis z komise dopravy 
21 Žádost o schválení dodatku k nájemní smlouvě – prodloužení nájmu pro Stálou 

expozici 
 21A - dodatek č. 1 
22 Zpráva o činnosti JSDH Kuřim 
23 Rozpočtové opatření č. 7 
 23A - rozpočtové opatření č. 7 
24 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o za rok 2017 
25 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o za rok 2017 – účetní uzávěrka 

25A - Výsledovka Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2017 
25B – Rozvaha Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2017 

26 Smlouva o výkonu funkce- Wellness Kuřim s.r.o. 
 26A - Smlouva o výkonu funkce jednatele Wellness Kuřim s.r.o. 
27 Odměna jednateli Wellness Kuřim s.r.o. 


