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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 31/2018 konané dne 26. 9. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

MSc. - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:07 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 9. 2018 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 9. 2018 

2 Zrušení usnesení č. 272/2018 – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 844/9 ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim 

3 Alaa Edin Bourji, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 844/9 ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim 

3/1 Alaa Edin Bourji, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 844/9 ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim 

4 Výměna bytu č. 1123/7, ul. Bezručova čtvrť 

4/1 Výměna bytu č. 1123/7, ul. Bezručova čtvrť 

5 Jaroslav Staněk st., Kuřim – žádost o nájemní smlouvu 

6 Manželé Jaroslav a Monika Šudomovi, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

7 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a výpůjčka pozemku včetně staveb - střelnice 

7/1 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a výpůjčka pozemku včetně staveb- střelnice 

8 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 

8/1 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 

8/2 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 

8/3 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 

9 Věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace“ 

10 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – projekt - 
Dodatek č. 1 - zrušení usnesení 

11 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek 
č. 2 k SOD 
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12 Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení dodatku č. 3 

13 Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi – schválení dodatku č. 1 

14 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 10. 6. 2018 

15 Žádost o souhlas s bezúplatným převodem nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

16 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ Zborovská 

17 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 

18 Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 

19 Vyřazení použitých tabletů 

20 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 

21 Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim 

22 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

23 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 

24 Žádost o schválení ceníku pronájmů v kulturním domě v roce 2019 

25 Hana Pavelková, Kuřim – žádost o prominutí nájmu 

26 Zápis z jednání komise životního prostředí 

27 Obytný soubor Kuřim Záhoří - 1. etapa - posouzení stávajících odlehčovacích komor 
dotčených napojením lokality Záhoří - 1. etapa 

28 Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim - vyhodnocení VŘ 

29 Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace – výpůjčka pozemků – dodatek č. 1 

30 Pan Antonín Žák, Kuřim – pronájem pozemků 

31 Různé 

 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 9. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 467/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 9. 

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

2. Zrušení usnesení č. 272/2018 – nájemní smlouva k nebytovému 
prostoru č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 10. 4. 2018 toto usnesení: 
 
152/2018 
RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
, umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
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pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, k obchodním účelům nebo službám, na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši min. 86 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, 

ve znění dle přílohy. 
 
Termín pro odevzdání nabídek byl stanoven na 10. 5. 2018. 
 
Ve stanoveném termínu byla předložena jedna nabídka, a to nabídka firmy VBM - lékařská technika, 
spol. s r.o., se sídlem Komenského 1313/32, 664 34 Kuřim, IČ 469 92 472. Rada města Kuřimi dne 
30. 5. 2018 schválila pod číslem usnesení 272/2018 uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 
č. 844/9 s výše uvedenou společností. Přípisem ze dne 12. 9. 2018 však jednatel společnosti 
odstoupil od záměru pronájmu nebytového prostoru č. 844/9. 
 
Přijaté usnesení: 468/2018 - RM ruší usnesení č. 272/2018 ze dne 30. 5. 2018 ve věci uzavření 

nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 844/9 se společností VBM - lékařská 
technika, spol. s r.o., se sídlem Komenského 1313/32, 664 34 Kuřim, IČ 46992472. 

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

3. Alaa Edin Bourji, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému 
prostoru č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 19. 9. 2018 předložil na OMP svůj podnikatelský záměr pan Alaa Edin Bourji, trvale bytem xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 65311175. V nebytovém prostoru č. 844/9 hodlá provozovat 
obchod s oděvy - secondhand. Pan Bourji navrhuje nájemné ve výši 86 Kč/m

2
/měs. + zálohy na 

služby. Nebytový prostor v tomto případně není nutné rekolaudovat, nájemní smlouva tedy může být 
uzavřena již od 1. 10. 2018. 
Pan Bourji současně požádal o finanční úlevu na nájmu v měsíci říjnu. V nebytovém prostoru chce 
realizovat opravy zdiva, podlahy a dále prostor vymalovat. K samotnému otevření obchodu dojde od 
listopadu 2018. OMP nemá námitek, navrhuje snížit nájemné na měsíc říjen 2018 na polovinu 
navrhovaného nájemného, tj. 43 Kč/m

2
/měs. 

 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
 
Na jednání se dostavila Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskusi: 
D. Sukalovský – předložený materiál stahuje z projednávání. O tomto prostoru bylo jednáno 
s Úřadem práce. Mají zájem sem přesunout jejich pracoviště. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem 

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

podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem Alaa Edin Bourji, se 
sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 65311175, na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2018, za nájemné ve výši 86 Kč/m

2
/měs. 

s roční valorizací + zálohy na služby za účelem provozování obchodu s oděvy. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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3/1. Alaa Edin Bourji, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému 
prostoru č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje snížení nájemného v měsíci říjnu 2018 na částku 43,- Kč/m

2
/měs. 

v nebytovém prostoru č. 844/9, jehož nájemcem je pan Alaa Edin Bourji, se sídlem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 65311175, z důvodu realizace úprav 
nebytového prostoru. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
Na jednání se dostavila Bc. Mgr. H. Kočevová – ředitelka ZŠT, Ing. J. Markelová a Mgr. K. 
Kiesslingová – referentky odboru investičního. 
 
Paní ředitelka informovala členy rady města o zamýšlených úpravách tříd ZŠ Tyršova. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:46 hod Ing. J. Vlček, MSc. – počet přítomných členů rady 5. 
 
 
Z jednání odešla v 15:17 hod Bc. Mgr. H. Kočevová, Ing. J. Markelová a Mgr. K. Kiesslingová. 
 
 
 

4. Výměna bytu č. 1123/7, ul. Bezručova čtvrť 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 22. 8. 2018 nabídku obecního bytu č. 1123/7 umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku 
parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, na základě Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku 
města č. P1/2016/ZM, stávajícím nájemcům k výměně. 
 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 17. 9. 2018. O výměnu bytu požádala pouze paní 
Kateřina Feitlová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, která je nájemcem bytu č. 1260/59 
v ul. Nádražní v Kuřimi. Paní Feitlová se chce přestěhovat k 1. 10. 2018. S paní Feitlovou je nájemní 
smlouva uzavřena na dobu určitou do 31. 8. 2019. OMP uzavře s nájemcem i v novém bytě smlouvu 
na dobu určitou. Stávající smlouvu je nutné ukončit dohodou. 
 
Přijaté usnesení: 469/2018 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Kateřinou 

Feitlovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. 1260/59 (1+1) umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí pozemku parc. č. 382/3, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, a to dohodou ke dni 30. 9. 2018. 

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

4/1. Výměna bytu č. 1123/7, ul. Bezručova čtvrť 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 470/2018 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Kateřinou Feitlovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 1123/7 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. 
Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. 
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Kuřim, na dobu určitou do 31. 8. 2019 za nájemné ve výši 65 Kč/m
2
/měs. + zálohy 

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

5. Jaroslav Staněk st., Kuřim – žádost o nájemní smlouvu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Jaroslav Staněk, nar. xxxx, a pan Jaroslav Staněk, nar. xxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 
xxxx, 664 34 Kuřim byli společnými nájemci obecního bytu č. 1124/8 (1+kk) umístěného v podkroví 
bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. 
č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Poslední nájemní smlouva byla uzavřena do 30. 9. 2017. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 10. 5. 2017 schválila pod číslem usnesení 231/2017 uzavření 
splátkového kalendáře s měsíční splátkou ve výši xxxxx Kč, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh 
na nájemném a úhradách za služby ve výši xxxxxx Kč. Splátkový kalendář však nebyl od samého 
začátku dodržován, navíc společní nájemci nehradili řádně a včas nájemné vč. záloh na služby. 
Nájemní smlouva proto nebyla na další období uzavřena a od 1. 10. 2017 užívají byt bez právního 
důvodu. 
Dne 13. 11. 2017 převzali oba bývalí společní nájemci výzvu k vyklizení bytu a úhradě dlužného 
nájemného a služeb s tím, že do 15. 11. 2017 mají předmětný byt vyklidit a současně uhradit dlužné 
nájemné vč. záloh na služby a úroku z prodlení do 30. 9. 2017 a od 1. 10. 2017 do vyklizení jednotky 
bezdůvodné obohacení rovnající se poměrné části nájemného za každý i započatý den, když byt 
užívají bez právního důvodu. Na tuto výzvu reagovali tím, že 14. 11. 2017 uhradili částku ve výši 
xxxxx Kč a dále přislíbili, že celá dlužná částka bude uhrazena do konce roku 2017. To však 
nedodrželi. Navíc v měsíci září, říjnu a prosinci 2017 a dále březnu 2018 nebyl vůbec uhrazen nájem 
vč. záloh na služby, v měsíci dubnu 2018 pouze částečně. Ke dni 31. 5. 2018 činila dlužná částka 
výše xxxxxx Kč na nájemném a bezdůvodném obohacení a výše xxxxx Kč na úroku z prodlení. OMP 
proto oběma bývalým společným nájemcům zaslal novou výzvu k vyklizení bytu a úhradě dlužné 
částky, kterou si oba bývalí nájemci převzali dne 18. 6. 2018. 
Od měsíce května však pan Jaroslav Staněk st. pravidelně nájemné hradí, každý měsíc platí navíc 
cca xxxxx Kč, dochází tak postupně k umořování dlužné částky, která ke dni 31. 8. 2018 činí částku ve 
výši xxxxxx Kč. 
Dne 12. 9. 2018 požádal pan Jaroslav Staněk st. o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému bytu. 
Vzhledem k tomu, že panu Jaroslavu Staňkovi st. skončila nájemní smlouva už dne 30. 9. 2017 
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 Jaroslavu Staňkovi st., trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a následně schválí uzavření nájemní smlouvy. 
 
OMP nemá námitek proti přidělení a následnému uzavření nájemní smlouvy s panem Jaroslavem 
Staňkem st., nedoporučuje však, aby byla nájemní smlouva uzavřena i s panem Jaroslavem Staňkem 
ml. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tří měsíců s možností prodloužení. 
 
Přijaté usnesení: 471/2018 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 1124/8, 1+kk, umístěného v podkroví 

bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku p. č. 2138/3, 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 Jaroslavu 
Staňkovi, nar. xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2018 s možností prolongace 
za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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6. Manželé Jaroslav a Monika Šudomovi, Kuřim – nájemní smlouva 
na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Jaroslav a Monika Šudomovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. 897/4, 2+1, umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 896, 897 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1817, vše v obci a k. ú. 
Kuřim. Nájemci tohoto bytu jsou již od roku 1993. 
Manželé Šudomovi měli v minulosti problémy s řádným placením nájemného. Vzhledem k problémům 
s řádným placením nájemného byla s manž. Šudomovými uzavírána nájemní smlouva na dobu určitou 
- nejprve na dobu tří měsíců, nyní na dobu jednoho roku. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 17. 9. 2018 takto manž. 
Šudomovi učinili. 
Společní nájemci plní své povinnosti v posledních pěti letech řádně a včas a nejsou dlužníky města. 
Společní nájemci souhlasí s navýšením nájemného na 65 Kč/m

2
/měs. OMP změnu nájemní smlouvy 

doporučuje. 
 
Diskuse: 
D. Holman – byt této velikosti se mohl v budoucnu použít jako sociální byt. 
 
Přijaté usnesení: 472/2018 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 897/4 umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 896, 897 
v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1817, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, s manž. Jaroslavem a Monikou Šudomovými, oba trvale bytem xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 
65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

7. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a výpůjčka pozemku včetně 
staveb - střelnice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku p. č. 3476 v k. ú. Kuřim o výměře 2 904 m

2
, vizte příloha A. 

Uvedený pozemek je nyní pronajímán Sportovně střeleckému klubu Kuřim za nájemné ve výši 
1 Kč/rok. Z důvodu rekonstrukce střelnice v roce 2018 a vzhledem k symbolické výši nájemného odbor 
majetkoprávní doporučuje dohodou ukončit nájemní smlouvu a nahradit ji smlouvou o výpůjčce na 
dobu určitou deseti let. Účelem výpůjčky bude bezúplatné užívání pozemku včetně staveb pro 
provozování činnosti ČSS z.s.- sportovně střeleckého klubu Kuřim. 
OMP doporučuje dohodou ukončit nájemní smlouvu ke dni 31. 12. 2018, vyhlásit záměr na výpůjčku 
pozemku a poté uzavřít smlouvu o výpůjčce od 1. 1. 2019. 
 
Přílohy: A - dohoda 
 
Diskusi: 
D. Holman - důrazně připomíná, že tématikou pronajímání na stadionu se zabýval, a kdybychom 
změnili pravidla, tak by FC přišlo o dotace z JMK a MŠMT, protože vyžadují vztah k majetku, tzn. 
přijdeme o peníze, které tam plynuly. Museli bychom navýšit fond o cca 3 mil. Kč. 
J. Viktorinová - nájmu se zbavíme, ale u výpůjčky je to tak, že pokud ji uzavřeme, potom tuto 
smlouvu vypovíme pouze za hrubé porušení. Ve smlouvě máme zadáno, aby drobné opravy 
financovali z vlastních zdrojů. 
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Přijaté usnesení: 473/2018 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 30. 1. 1995, jejímž 
předmětem je nájem pozemku parc. č. 3476 v k. ú. Kuřim o výměře 2 904 m

2 

včetně staveb, uzavřené s ČSS z.s.- sportovně střeleckým klubem Kuřim, se 
sídlem Pod Vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, dohodou ke dni 31. 12. 
2018. 

Hlasováno 
Pro: 4  Zdržel se: 1 
 
 
 

7/1. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a výpůjčka pozemku 
včetně staveb- střelnice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 474/2018 - RM schvaluje záměr na výpůjčku pozemku parc. č. 3476 v k. ú. Kuřim 

o výměře 2 904 m
2
 včetně staveb ČSS z.s.- sportovně střeleckému klubu Kuřim, se 

sídlem Pod Vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, za účelem 
bezúplatného užívání pozemku včetně staveb pro provozování činnosti klubu na 
dobu určitou deseti let. 

Hlasováno 
Pro: 4  Zdržel se: 1 
 
 
 

8. Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
V souvislosti s přípravou opravy kanalizace a vodovodu na ulici Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí jsme byli 
projektantem upozorněni, že část staveb (dle přílohy č. 1) zasahuje do pozemku p. č. 3259 v k. ú. 
Kuřim ve vlastnictví města Kuřim. Tyto stavby jsou na městském pozemku umístěny bez právního 
důvodu. Majitelé těchto staveb byli osloveni s návrhem na uzavření nájemních smluv na dobu 
neurčitou na pronájmy jimi již zastavěných a užívaných předzahrádek. Všichni souhlasili, proto je třeba 
zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. Kuřim o výměře 12 m² panu Jiřímu 
Petrželkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, dále záměr na pronájem části pozemku parc. 
č. 3259 k. ú. Kuřim o výměře 6 m² manželům Markovým, bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, dále 
záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. Kuřim o výměře 12 m² manželům Kružíkovým, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, dále záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. 
Kuřim o výměře 6 m² manželům Mertovým, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Navrhované 
nájemné částí pozemků činí 50 Kč/m

2
/rok u částí pozemků zastavěných stavbami a 25 Kč/m

2
/rok 

v případě výše uvedeného pozemku, který je pouze oplocen, vše s roční valorizací. Účelem pronájmu 
částí pozemku bude jejich užívání jako předzahrádek. 
 
Přílohy: A - situace Podlesí 

B - situace Podlesí 
 
Přijaté usnesení: 475/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. 

Kuřim o výměře 12 m² panu Jiřímu Petrželkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim, za účelem jeho užívání jako předzahrádky, na dobu neurčitou od 1. 1. 2019 
za nájemné ve výši 50 Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
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8/1. Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 476/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. 

Kuřim o výměře 6 m² manželům Markovým, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, za účelem jeho užívání jako předzahrádky, na dobu neurčitou od 1. 1. 2019 
za nájemné ve výši 25 Kč/m

2
/rok. 

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

8/2. Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 477/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. 

Kuřim o výměře 12 m² manželům Kružíkovým, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, za účelem jeho užívání jako předzahrádky, na dobu neurčitou od 1. 1. 2019 
za nájemné ve výši 50 Kč/m

2
/rok. 

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

8/3. Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 478/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. 

Kuřim o výměře 6 m² manželům Mertovým, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, za účelem jeho užívání jako předzahrádky, na dobu neurčitou od 1. 1. 2019 
za nájemné ve výši 50 Kč/m

2
/rok. 

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

9. Věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Bezručova čtvrť, 
rekonstrukce kanalizace“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim je investorem stavby „Kuřim Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace“ dále jen 
„stavba“ - vizte př. A. Stavbou bude dotčen i pozemek, který není ve vlastnictví města. Jedná se 
o pozemek parc. č. 1311/1 v k. ú. Kuřim, který vlastní Jihomoravský kraj - vizte př. B. 
Protože město, bude mít svoji kanalizaci uloženou v pozemku Jihomoravského kraje, je požadováno 
zřízení věcného břemene (služebnost inženýrské sítě) spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, 
opravovat a odstranit kanalizaci k části pozemku parc. č. 1311/1 v k. ú. Kuřim. Předpokládaná trasa 
umístění kanalizace je vyznačena na situačním plánku, který bude tvořit přílohu k budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu vypočtenou dle Sazebníku úhrad 
za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Jihomoravského kraje schváleného Radou 
Jihomoravského kraje ze dne 13. 12. 2013, č. usnesení 3051/13/R 40. K částce bude připočtena 
příslušná sazba DPH. Předběžný výpočet úplaty za zřízení věcného břemene činí částku ve výši cca 
1.200 Kč. 
Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný. 
OI proti výše uvedenému nemá námitek. 
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Návrhy smlouvy předkládá OMP v př. C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 479/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města 

Kuřimi spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstranit 
kanalizaci k části pozemku parc. č. 1311/1 v k. ú. a obci Kuřim v rámci stavby 
„Kuřim Bezručova čtvrť rekonstrukce kanalizace“ v rozsahu dle přílohy, který 
vlastní povinný ze služebnosti - Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 
449/3, Brno, IČ 70888337. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu dle 
Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku 
Jihomoravského kraje, na dobu neurčitou. Náklady na zřízení služebnosti ponese 
oprávněný. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena 
budoucí smlouva o zřízení služebnosti. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

10. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa – projekt - Dodatek č. 1 - zrušení usnesení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o zrušení usnesení č. 427/2018 ze dne 21. 8. 2018 ve věci 
změny osoby zhotovitele na vypracování projektové dokumentace, spolupráci při výběru zhotovitele 
a výkonu autorského dozoru pro akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa“, Dodatek č. 1 k SOD č. 2017/D/0100, z důvodu příliš složitého vypořádání již 
provedených prací. Zhotovitelem zůstává i nadále společnost 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 
664 34 Kuřim, IČ 28323793. 
 
Přijaté usnesení: 480/2018 - RM ruší usnesení č. 427/2018 ze dne 21. 8. 2018 ve věci změny osoby 

zhotovitele na vypracování projektové dokumentace, spolupráci při výběru 
zhotovitele a výkonu autorského dozoru pro akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ z důvodu dle zápisu. 

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

11. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 
kapacit – III. etapa, Dodatek č. 2 k SOD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 2018/D/0028. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci. 
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Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- úpravách u plynovodní přípojky - ZL č. 1 ...................................................... 26.055,52 Kč bez DPH 
Soupis prací SO 303 bylo nutné doplnit o položky ručních výkopů, které jsou nezbytné pro provádění 
napojování potrubí. Změnový list dále obsahuje položky vyplývající ze změny umístění skříňky DUP, 
která byla vynucena technickými požadavky správce sítí a z prostorových důvodů. Byly doplněny 
položky pro likvidaci starého potrubí v místech kolize s budoucími konstrukcemi. 
Související méněpráce ........................................................................................ -7.049,51 Kč bez DPH 
- odstranění pařezů, sejmutí ornice, bourací práce ve výkopu - ZL č. 2 ....... 111.918,36 Kč bez DPH 
Soupis prací SO 100 byl doplněn o chybějící položky sejmutí ornice. Při skrývání ornice byly odkopány 
4 ks revizních šachet a pařezy po vykácené zeleni. Soupis prací byl doplněn o jejich likvidaci. Dále byl 
soupis prací doplněn o položky likvidace obrub a chodníků chybějících v původním soupisu prací. 
- napojení stávajících svodů na dešťovou kanalizaci  - ZL č. 3 ....................... 49.752,04 Kč bez DPH 
Rozsah díla byl zvětšen o dopojení střešních svodů u stávajícího hlavního vstupu do nově budované 
dešťové kanalizace. Stávající kanalizace byla při výkopových pracech shledána jako nevyhovující 
a nezajistila by spolehlivé odvedení dešťových vod. 
- geodetickém vytyčení stavby - ZL č. 4 .......................................................... 86.950,00 Kč bez DPH 
Soupis prací byl doplněn o chybějící položku vytyčení stavby v průběhu výstavby. 
 
- záměně zásypu kanalizace štěrkodrtí místo zeminou - ZL č. 5 .................. 673.278,68 Kč bez DPH 
Pro zásypy rýh objektu SO 301 kanalizace nelze použít stávající výkopek - jedná se o jílovitou zeminu 
nevhodnou k hutnění. Zemina musí být vyvezena na skládku a pro zásyp nahrazena kamenivem. 
Související méněpráce ...................................................................................... -34.379,60 Kč bez DPH 
- záměně zásypu vodovodní přípojky štěrkodrtí místo zeminou - ZL č. 6 ....... 42.723,25 Kč bez DPH 
Pro zásypy rýh objektu SO 302 vodovodní přípojka nelze použít stávající výkopek - jedná se o jílovitou 
zeminu nevhodnou k hutnění. Zemina musí být vyvezena na skládku a pro zásyp nahrazena 
kamenivem. 
Související méněpráce ...................................................................................... -31.470,41 Kč bez DPH 
- záměně zásypu plynovodní přípojky štěrkodrtí místo zeminou - ZL č. 7 ...... 37.058,00 Kč bez DPH 
Pro zásypy rýh objektu SO 303 plynovodní přípojka nelze použít stávající výkopek - jedná se 
o jílovitou zeminu nevhodnou k hutnění. Zemina musí být vyvezena na skládku a pro zásyp nahrazena 
kamenivem. 
Související méněpráce ...................................................................................... -13.377,30 Kč bez DPH 
- podbetonování stávajících základů - ZL č. 8 ................................................. 75.691,99 Kč bez DPH 
Z důvodu nesouladu položek mezi PD a soupisem prací pro provádění podchycování stávajících 
základů, bylo nutné doplnit do soupisu prací použití rozpínavé betonové směsi a upravit kubatury 
výkopů a betonů dle skutečnosti - stávající základ je širší než předpokládala PD. 
Související méněpráce ...................................................................................... -11.470,41 Kč bez DPH 
- zabetonování výkopu vedle základu sloupu - ZL č. 9 ................................... 26.023,98 Kč bez DPH 
Při hloubení trasy kanalizací přes stávající budovu bylo nutné sanovat patku stávajícího nosného 
sloupu, jejíž aktivní zóna byla zasažena výkopem kanalizace. Bylo nutné provést částečné obkopání 
patky, uložení kanalizace do chrániček a zabetonování rýhy kanalizace. 
- provizorním přepažení chodby v 1.PP - ZL č. 10 .......................................... 46.200,00 Kč bez DPH 
   Z důvodu zajištění provozu školy je nutné zajistit průchod chodbou, která je bezprostředně dotčena 
stavbou, ze stávající budovy do tělocvičny. Dílo bylo tedy rozšířeno o vybudování SDK příčky, která 
rozdělí chodbu podélně na 2 části. 
- záměně klimatizačních jednotek stropních za nástěnné - ZL č. 11 .............. 45.880,00 Kč bez DPH 
V SO 201 PD předpokládala umístění nástěnných klimatizačních jednotek ve všech třídách. 
V místnosti č. 2.10 měly být jednotky umístěny na překlad, který není dostatečně vysoký na uchycení, 
a proto musí být použita podstropní jednotka. 
Související méněpráce ...................................................................................... -27.600,00 Kč bez DPH 
 
Celková cena víceprací Dodatek č. 2 

Cena celkem bez DPH  ................................ 1.221.531,82 Kč 

DPH  ................................................................ 256.521,68 Kč 

Cena celkem vč. DPH  ................................. 1.478.053,50 Kč 
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Celková cena méněprací Dodatek č. 2 

Cena celkem bez DPH  ................................. - 125.347,23 Kč 

DPH  ................................................................ - 26.322,92 Kč 

Cena celkem vč. DPH  .................................. - 151.670,15 Kč 

 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2018/D/0028 

Cena celkem bez DPH  .............................. 37.755.063,40 Kč 

DPH  ............................................................. 7.928.563,31 Kč 

Cena celkem vč. DPH  ............................... 45.683.626,71 Kč 

 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 1.096.184,59 Kč bez DPH, tj. 
1.326.383,35 Kč vč. DPH. 
 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 

B – evidence změn 
 
Přijaté usnesení: 481/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma 
MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který 
spočívá v navýšení ceny díla o 1.326.383,35 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

12. Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení dodatku č. 3 
(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. 
 
Z důvodu časově náročnějšího projednávání Dokumentace pro územní rozhodnutí než předpokládal 
časový harmonogram celého projektu „Park Havlíčkova“, bylo možné zahájit stavební práce 
v pozdějším termínu. 
Vzhledem k tomu, že montáž herních prvků přímo souvisí se stavebními pracemi, navrhujeme 
v předloženém dodatku č. 3 upravit konečný termín plnění na 15. 12. 2018 s tím, že je možné stavbu 
předat i ve dřívějším termínu. 
S ohledem na fakt, že se dostáváme s realizací stavby do období možné nepřízně počasí, dáváme 
v tomto dodatku možnost oboustranné dohody na termínu montáže herních prvků, nejpozději však 
v termínu do 15. 4. 2019. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
Přijaté usnesení: 482/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0055 

na stavbu "Park Havlíčkova - herní prvky" s dodavatelem herních prvků společností 
MTc-stav s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543, který se týká 
prodloužení termínu plnění předmětu díla. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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13. Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi – schválení 
dodatku č. 1 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
V průběhu stavby realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny postupu výstavby, 
které jsou detailně popsány ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3 a to v souladu se zněním SoD, čl. 
4.3 Změna ceny. 
 
Změnový list č. 1 souvisí s nutností zajistit polohu tras inženýrských sítí plynovodu a E.ON v těsném 
sousedství stavební jámy tak, aby nehrozilo jejich poškození. 
 
Změnový list č. 2 souvisí s přeložkou stávajícího vodovou, kde vyvstaly dodatečné stavební práce, 
které nebyly v projektu zahrnuty (poloha stávajícího vodovodu, nevhodný zásypový materiál), 
případně bylo rozhodnuto o zlepšení kvality založení vodovodu z důvodu podmáčeného podloží. 
 
Změnový list č. 3 souvisí s nutnou změnou postupu výstavby, kdy bylo přistoupeno k vrtání mikropilot 
s vyvýšené úrovně vrtání z důvodu nutnosti ochrany stávajícího, v té době ještě funkčního vodovodu. 
Dále pak bylo rozhodnuto o výstavbě provizorní lávky pro pěší, která propojila oba břehy a umožnila 
tak lepší pohyb občanů. 
 
Navýšení ceny bude hrazeno z příslušného ORG 1232. Změna ceny je v souladu s ustanoveními 
Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 

B - změnové listy 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:58 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 483/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0047 

na stavbu "Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi" s dodavatelem 
stavebních prací společností STAVBY A STATIKA s.r.o. se sídlem 1. máje 230, 
739 61 Třinec, IČ 29451809 na částku 242.983,17 Kč s DPH. 

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

14. Zápis z jednání komise dopravy ze dne 10. 6. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložen zápis z jednání komise dopravy dne 10. 9. 2018. 
 
Přílohy: A - zápis č. 6 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský - žádá komisi, aby předložili radě města studii. 
PRO: 5. 
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Bod č. 4 – schvaluje: 
J. Vlček - kde máme projektovou dokumentaci? 
P. Ondrášek - byl by rád, kdyby se špatné parkování v dané lokalitě řešilo. 
PRO: 2 (D. Holman, P. Ondrášek) PROTI: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
ZDRŽEL SE: 1 (J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 16:07 hod Ing. P. Ondrášek - počet přítomných členů rady 4. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PROTI: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček) ZDRŽELI SE: 2 (D. Holman, L. Ambrož). 
 
Bod č. 6: 
6a) bere na vědomí 
6b) bere na vědomí 
6c) bere na vědomí 
PRO: 4. 
 
Bod č. 7: 
7.1. schvaluje 
7.2. schvaluje 
PRO: 4. 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 9 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 484/2018 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy ze dne 10. 9. 

2018 v bodech 1, 3, 6 a 9, schvaluje body 2, 7 a 8 a neschvaluje body 4 a 5 dle 
zápisu v příloze. 

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

15. Žádost o souhlas s bezúplatným převodem nepotřebného 
majetku ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle článku 6 část B odst. 10 písm. g) zřizovací listiny a dle ustanovení § 27 odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, požádala ředitelka 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. Hana 
Kočevová radu města o souhlas s bezúplatným převodem nepotřebného movitého majetku na jinou 
organizaci. 
Jedná se o: 
Gastrotechniku  1 sporák, kombinovaný 
Tělocvičné nářadí 1 koza, kožená 
  1 kůň, kožený 
Výše zmiňovaný majetek je funkční, ale nevyužívaný. Jeho stav odpovídá stáří a četnosti používání 
(vizte příloha A). 
 
Dle výše zmíněných ustanovení je příspěvková organizace povinna nabídnout trvale nepotřebný 
majetek přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může 
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příspěvková organizace po předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby 
za podmínek stanovených zřizovatelem. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas 
 
Přijaté usnesení: 485/2018 - RM souhlasí s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na jinou 
organizaci dle žádosti. 

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

16. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová žádá Radu města Kuřimi o povolení výjimky z počtu dětí (vizte příloha A). Jedná se 
o dodatečnou žádost pro místo výkonu činnosti mateřské školy na ulici Zborovská 887/5, které je po 
rekonstrukci v provozu od 1. 9. 2018 a výjimku z počtu dětí povolenou nemá. Zbývající místa výkonu 
činnosti mateřské školy mají výjimku z počtu dětí na školní rok 2018/2019 schválenou radou města již 
od 28. 2. 2018. 
Dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské 
školy naplňuje do počtu 24 dětí. 
Na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může zřizovatel školy povolit výjimku 
z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem + 4 děti. V případě nižšího počtu dětí, 
uhradí zřizovatel zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě vyššího počtu dětí musí být 
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí to být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti. 
 
Přílohy: A - žádost o povolení výjimky z počtu dětí 
 
Přijaté usnesení: 486/2018 - RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-

venkov, příspěvkové organizaci, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2018/2019 pro 
místo výkonu činnosti na ulici Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim dle přílohy. 

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

17. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 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 radu města o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
K žádosti přiložila i seznam vyřazovaného majetku (vizte příloha B) a vyřazovací protokoly (vizte 
příloha C). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 

B - MŠZ - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
C - MŠZ - vyřazovací protokoly 

 
 
 



 
 

 

15 

Přijaté usnesení: 487/2018 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 

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

18. Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o vzájemné propagaci mezi městem Kuřim 
a společností KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 26296195. 
Předmětem smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci 
projektu „Jižní Morava - Království Komety“ za podmínek uvedených ve smlouvě. 
 
Přílohy: A - smlouva 2019 
 
Přijaté usnesení: 488/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné propagaci mezi městem 

Kuřim a společností KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 
Brno, IČ 26296195 na dobu určitou od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. 

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

19. Vyřazení použitých tabletů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
V roce 2014 byly pořízeny pro členy zastupitelstva města k plnění úkolů v rámci jejich funkce v ZM 
tablety Prestigio Multipad 4 Diamond 10.1 3G s příslušenstvím. 
V souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami navrhuje tajemník Ing. Torn po dohodě se 
starostou města výše uvedené tablety nabídnout členům ZM k odkupu za cenu 500 Kč/ks, v případě 
jejich nezájmu zaměstnancům MěÚ. 
Nabídková cena byla stanovena po konzultaci s informatikem s ohledem na zastaralost zařízení 
a nerentabilitu opravy opotřebených baterií. 
 
Přílohy: A – vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 489/2018 - RM schvaluje vyřazení majetku města prodejem dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

20. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
trafostanice 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na základě usnesením č. 324/2018 rady města ze dne 13. 6. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo se 
společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 v hodnotě 1.191.657,10 Kč 
vč. DPH pro kabelové vedení k fotbalovému stadionu a areálu wellness Kuřim. 
S ohledem na provoz v areálu wellness díky hezkému počasí a nemožnosti realizace překopů před 
welnessem z důvodů otevírání nové sportovní haly žádáme o prodloužení do 15. 11. 2018. 
Na této realizace dále vzniknou méněpráce 109.683,76 Kč. 
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OI doporučuje radě města uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2018/D/0085 se společností ELQA 
s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121, pro změnu termínu 15. 11. 2018 a ponížení 
celkové hodnoty díla o 109.683,76 Kč bez DPH. 
 
Přijaté usnesení: 490/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0085 

na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ 
se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 se 
změnou termínu dokončení prací do 15. 11. 2018 a ponížení celkové hodnoty 
o 109.683,76 Kč bez DPH (tj. 132.717,35 Kč vč. DPH). 

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

21. Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-010 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku i montáž 
interiérového vybavení pro kanceláře č. 207-209, 309, 318 v budově radnice Kuřimi. 
 
Předpokládaná doba zahájení akce 25. 10. 2018 
Předpokládané dokončení a předání díla 20. 12. 2018 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 
 
Přijaté usnesení: 491/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na dodávku a montáž interiéru „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 
radnice Kuřim“ a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky. 

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

22. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnil byt 1+KK. Žádosti žadatelů o umístění v DPS byly 
projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 24. 9. 2018. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 492/2018 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 5. 10. 2018 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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23. Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim probíhají opravy koupelen v uvolněných 
bytech. V současné době je opraveno 6 koupelen. Opravy byly hrazeny z investičního fondu Centra 
sociálních služeb Kuřim ve výši 390 tis. Kč. Do konce roku se předpokládá, že se budou opravovat 
cca 3 koupelny. Ředitelka CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim z tohoto důvodu žádá o čerpání 
investičního fondu organizace na úhradu oprav koupelen v bytech DPS do výše 150 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 493/2018 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim 

čerpání investičního fondu v částce do 150 tis. Kč k úhradě oprav koupelen v roce 
2018 v objektu domu s pečovatelskou službou. 

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

24. Žádost o schválení ceníku pronájmů v kulturním domě v roce 
2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Žádám RM o schválení základního ceníku KD pro potřeby budoucí příspěvkové organizace 
Společenské a kulturní centrum Kuřim s platností od 1. 1. 2019 dle přiloženého návrhu. 
 
Přílohy: A - ceník KD 
 
Přijaté usnesení: 494/2018 - RM schvaluje základní ceník pro kulturní dům s platností od 1. 1. 2019 

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

25. Hana Pavelková, Kuřim – žádost o prominutí nájmu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Hana Pavelková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 40402207 je nájemcem 
nebytového prostoru č. 839/11 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, ve kterém provozuje kadeřnictví. 
Paní Pavelková požádala dne 18. 9. 2018 o prominutí nájmu za měsíc říjen 2018. Důvodem jsou 
úpravy interiéru spočívající ve výměně zařizovacích předmětů, výměně interiérového 
a technologického zařízení, výmalbě apod. Paní Pavelková bude veškeré zařízení a práce hradit 
z vlastních prostředků a předpokládá uzavření provozovny na cca 3 týdny. 
OMP navrhuje snížení nájemného v měsíci říjnu 2018 na polovinu, což činí 2.231 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 495/2018 - RM schvaluje snížení nájemného v měsíci říjnu 2018 na částku 

2.231 Kč v nebytovém prostoru č. 839/11, jehož nájemcem je paní Hana 
Pavelková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 40402207, z důvodu 
realizace úprav nebytového prostoru. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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26. Zápis z jednání komise životního prostředí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Boháčová Lucie) 
 
Dne 24. 9. 2018 zasedala komise životního prostředí. Komise se nesešla v usnášeníschopné většině 
počtu členů (z 9 členů pouze 3). 
RM je předkládán zápis z jednání v příloze. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – souhlasí s prořezáním: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – schvaluje kácení douglasky 
PRO: 4. 
 
 
D. Holman – žádá, aby byly na schůzi RM vždy předkládány materiály a fotografie v papírové podobě. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje nekácet: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 – schvaluje kácení: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje kácení: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 6 – schvaluje kácení: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 496/2018 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 

24. 9. 2018. RM souhlasí s žádostmi v bodech dle zápisu v příloze s výjimkou 
v bodě 1, kde souhlasí s ořezáním slivoně. 

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

27. Obytný soubor Kuřim Záhoří - 1. etapa - posouzení stávajících 
odlehčovacích komor dotčených napojením lokality Záhoří - 1. 
etapa 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Stanislav Bartoš, Michaela Juránková 
Hrbková) 
 
V rámci požadavku společnosti IMOS Development  na vyjádření města Kuřim k projektové 
dokumentace ve stupni DUR pro plánovanou stavbu „Obytný soubor Kuřim Záhoří 1. etapa“, nechalo 
město Kuřim vypracovat Posouzení stávajících odlehčovacích komor dotčených napojením lokality 
Záhoří - 1. etapa. 
Zpracovatelem posouzení je společnost AQUA PROCON s.r.o. - zároveň zpracovatel Generelu 
odvodnění města Kuřim. 
V závěru tohoto posudku je konstatováno, že realizací I. etapy projektu „Obytný prostor Kuřim Záhoří“ 
(466 obyvatel) nedochází k naplnění potřeby vybudování podmiňujících investic specifikovaných 
v generelu odvodnění města Kuřim, které jsou vázány k zástavbě celé návrhové plochy „ Záhoří“. 
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Navýšení průtoku o 1,88 l/s nezpůsobí na stokové sítí, ani jednotlivých objektech odlehčovacích 
komor, hydraulické problémy. 
Čistopis Generelu odvodnění města Kuřimi, který problematiku řeší, byl předložen radě města dne 7. 
5. 2014, ve věci nebylo vydáno usnesení. 
 
Přílohy: A – posouzeni 
 
Přijaté usnesení:  497/2018 - RM bere na vědomí výsledky zprávy o Posouzení stávajících 

odlehčovacích komor dotčených napojením lokality Záhoří - 1. etapa, zpracované 
společností AQUA PROCON s.r.o., která je zároveň zpracovatel Generelu 
odvodnění města Kuřim. 

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

28. Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim - vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 3/2018 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim“. Předmětem 
díla je provedení veškerých stavebních prací, dodávek a souvisejících služeb nutných k řádnému 
provedení díla. Jedná se především o demontáž stávajících kotlů, dodávku a instalaci nových 
plynových kotlů včetně zprovoznění a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnou legislativou. 

 
Výzva k podání nabídky byla dne 10. 9. 2018 vyvěšena na webových stránkách města. Sejmuta byla 
dne 26. 9. 2018. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 16 firem. Byly celkem podány čtyři 
nabídky.  
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je popsán v Protokolu o otevírání obálek. Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01, IČ 46993223 v celkové hodnotě 
603.591,56 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání 

B - zpráva o posouzení 
 
Přijaté usnesení: 498/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava 
kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01, IČ 46993223 v celkové 
hodnotě 603.591,56 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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29. Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace – výpůjčka 
pozemků – dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 7. 3. 2016 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. 2016/B/0013 mezi městem Kuřim a Domem dětí 
a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim, 
IČ 44946881 (dále jen „DDM“). Předmětem této smlouvy je výpůjčka pozemků parc. č. 2003 - zast. 
plocha a nádvoří, parc. č. 2004/1 - zahrada a parc. č. 2004/2 - zahrada, vše k. ú. Kuřim. Jedná se 
o pozemky na ulici Legionářská. Smlouva je uzavřena na dobu určitou pěti let - do 6. 3. 2021. 
Vzhledem k tomu, že DDM využívá pozemky parc. č. 2004/1 a parc. č. 2004/2 pouze k průchodu na 
ul. Otevřenou a jejich údržba je pro DDM zátěží, navrhuje OMP k uvedené smlouvě uzavřít dodatek 
č. 1, kterým bude ukončen nájem pozemků parc. č. 2004/1 a parc. č. 2004/2. DDM zůstane ve 
výpůjčce pouze pozemek parc. č. 2003 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m

2
. Město se 

v dodatku č. 1 zaváže, že umožní DDM přes pozemky parc. č. 2004/10 a parc. č. 2004/2 průchod 
a průjezd v případě potřeby údržby pozemku parc. č. 2003 a budovy dělnického domu. 
 
Přijaté usnesení: 499/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 

č. 2016/B/0013 ze dne 7. 3. 2018. Předmětem dodatku je ukončení výpůjčky 
pozemků parc. č. 2004/1 o výměře 172 m

2
 a parc. č. 2004/2 o výměře 186 m

2
, vše 

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

30. Pan Antonín Žák, Kuřim – pronájem pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Antonín Žák, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim požádal město Kuřim o pronájem 
pozemků parc. č. 2004/1 - zahrada o výměře 172 m

2
 a parc. č. 2004/2 - zahrada o výměře 186 m

2
, 

vše k. ú. Kuřim za účelem umístění nafukovacích atrakcí. Celková pronajímaná plocha pozemků činí 
358 m

2
. Pan Žák požádal o pronájem zmíněných pozemků na jeden den - 30. 9. 2018. 

OMP předkládá RM ke schválení uzavření nájemní smlouvy, kterou budou pozemky pronajaty. OMP 
navrhuje nájemné ve výši 300 Kč/m

2
/rok, což odpovídá průměrné ceně pronájmu letní zahrádky 

u restaurace v Kuřimi. Jednodenní nájemné uvedených pozemků tedy činí 294 Kč. 
Na krátkodobý pronájem pozemků není nutné zveřejňovat záměr. 
 
Přijaté usnesení:  500/2018 - RM schvaluje pronájem pozemků parc. č. 2004/1 o výměře 172 m

2
 

a parc. č. 2004/2 o výměře 186 m
2
, vše k. ú. Kuřim na den 30. 9. 2018 za nájemné 

ve výši 294 Kč panu Antonínu Žákovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:40 hod. 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 26. 9. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 9. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Zrušení usnesení č. 272/2018 – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 844/9 ul. 

Bezručova čtvrť, Kuřim 
3 Alaa Edin Bourji, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 844/9 ul. 

Bezručova čtvrť, Kuřim 
 A - nájemní smlouva 
3/1 Alaa Edin Bourji, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 844/9 ul. 

Bezručova čtvrť, Kuřim 
4 Výměna bytu č. 1123/7, ul. Bezručova čtvrť 
4/1 Výměna bytu č. 1123/7, ul. Bezručova čtvrť 
5 Jaroslav Staněk st., Kuřim – žádost o nájemní smlouvu 
6 Manželé Jaroslav a Monika Šudomovi, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
7 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a výpůjčka pozemku včetně staveb - střelnice 
 7A - situace 
7/1 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a výpůjčka pozemku včetně staveb- střelnice 
8 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 
 8A - situace  
 8B - situace 
8/1 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 
8/2 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 
8/3 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – záměr na pronájem pozemku 
9 Věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace“ 
 9A - situace 
 9B - situace 
 9C - návrh smlouvy 
10 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – projekt - 

Dodatek č. 1 - zrušení usnesení 
11 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek 

č. 2 k SOD 
 11A - dodatek č. 2 k SOD 2018D0028 
 11B - ZL dodatek č2 SOD 2018D0028 
12 Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení dodatku č. 3 
 12A - dodatek č. 3 
13 Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi – schválení dodatku č. 1 
 13A - dodatek č. 1 
 13B - změnové listy 
14 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 10. 6. 2018 
 14A - zápis č. 6 
15 Žádost o souhlas s bezúplatným převodem nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 15A - žádost o souhlas s bezúpl. přev. nepotř. maj. 
16 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ Zborovská 
 16A - žádost o povolení výjimky z počtu dětí 
17 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 
 17A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 17B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 17C - vyřazovací protokoly 
18 Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 
 18A - smlouva 2019 
19 Vyřazení použitých tabletů 
 19A – vyřazovací protokol 
20 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 
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21 Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim 
 21A - výzva k podání nabídky 
22 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 22A - zápis komise o výběru žadatele 
 22B - zápis ze šetření 
 22C - pořadník DPS 
23 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
24 Žádost o schválení ceníku pronájmů v kulturním domě v roce 2019 
 24A - ceník KD 
25 Hana Pavelková, Kuřim – žádost o prominutí nájmu 
26 Zápis z jednání komise životního prostředí 
 26A - zápis 
27 Obytný soubor Kuřim Záhoří - 1. etapa - posouzení stávajících odlehčovacích komor 

dotčených napojením lokality Záhoří - 1. etapa 
 27A - posouzení připojení lok. Záhoří 
28 Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim - vyhodnocení VŘ 
 28A - protokol o otevírání 
 28B - zpráva o posouzení 
29 Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace – výpůjčka pozemků – dodatek č. 1 
30 Pan Antonín Žák, Kuřim – pronájem pozemků 


