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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 37/2018 konané dne 20. 11. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 18:55 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomna Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního a S. Bartoš – vedoucí 
odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 11. 2018 

2 Dohoda o narovnání 

2/1 Dohoda o narovnání 

3 Richard Vaníček – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 

4 Radek Peterka – nájemní smlouva  

5 Alaa Edin Bourji, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 839/10 ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim 

6 Zastupování města na shromáždění společenství vlastníků jednotek pro volební období 
2018 - 2022 

7 Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – dodatek č. 2 

8 ZÁMĚR - pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, 
spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 

8/1 ZÁMĚR - pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, 
spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 

8/2 ZÁMĚR - pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, 
spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 

9 O2 Czech Republic, a.s. – nájem pozemků pro telefonní budky – zrušení 2 ze 3 budek 

10 Výpůjčka pozemku - TJ Slovan Kuřim - Podlesí 

11 Ul. Vontská brána a oplocení před domem – záměr na pronájem pozemku 

12 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku (předzahrádky) 

12/1 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku (předzahrádky) 

12/2 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku (předzahrádky) 
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12/3 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku (předzahrádky) 

13 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení věcného břemene 

13/1 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení věcného břemene 

13/2 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení věcného břemene 

13/3 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení věcného břemene 

14 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 

14/1 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 

14/2 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 

14/3 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 

15 Žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

16 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

17 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru MŠ Zborovská 

18 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 

19 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 

20 Vybudování základů pro vánoční strom včetně přivedení el. energie 

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

21/1 Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim - nové VŘ 

21/2 Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - komise 

22 Smlouva o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů 

23 Smlouva o zpracování osobních údajů 

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

25 Žádost o finanční spolupráci Spolek LÍPA 

26 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 2 

27 Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění 
- dodatek č. 4 změna termínu 

28 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek 
č. 2 k SOD 

29 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 049893/18/OSV o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb 

30 Smlouva o výpůjčce s Muzeem Brněnska na exponáty pro Stálou expozici města Kuřimi 

31 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – Centrum technických služeb Kuřim – 
pachtovní smlouva – změna usnesení 

31/1 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – Centrum technických služeb Kuřim – 
pachtovní smlouva – změna usnesení 

32 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 11. 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: 551/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 11. 

2018. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2. Dohoda o narovnání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Dne 31. 3. 2018 mladiství Viktor Talián, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a Michal Bumbálek, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 621 00 Brno, posprejovali zděnou část přístřešku na hřišti a informační 
tabule k posilovacím venkovním zařízením v Kuřimi na ul. Dušínova, vše v majetku města Kuřimi. 
Správce hřiště dne 1. 4. 2018 celou věc oznámil Policii České republiky, která vede v této věci šetření 
pro přečin poškození cizí věci. 
Oba výše jmenovaní kontaktovali město, s nímž se dohodli na odstranění nápisů a za pomocí rodičů 
téměř všechny nápisy odstranili kromě nápisů na zděném přístřešku (omítka z marmolitu). 
Vedoucí sportovního areálu objednal na opravu zděného přístřešku specializovanou firmu. V září byla 
oprava provedena, náklady činí 6.107 Kč. 
OMP kontaktoval rodiče obou jmenovaných, ti přislíbili škodu uhradit. Za účelem úpravy a vypořádání 
vzájemných práv a povinností v této věci by bylo vhodné s oběma mladistvými uzavřít dohodu 
o narovnání, na základě které každý z nich uhradí městu Kuřim částku ½ z částky 6.107 Kč za opravu 
posprejované zdi, tedy 3.053,50 Kč. 
 
Přílohy: A - dohoda o narovnání 
 
Přijaté usnesení: 552/2018 - RM schvaluje uzavření dohody o narovnání s Viktorem Taliánem, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2/1. Dohoda o narovnání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Přijaté usnesení: 553/2018 - RM schvaluje uzavření dohody o narovnání s Michalem Bumbálkem, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 621 00 Brno. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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3. Richard Vaníček – žádost o ubytování v objektu sociálního 
bydlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Richard Vaníček, trvale bytem xxxxxxxxxxx 666 02 Předklášteří, žádá město Kuřim o poskytnutí 
ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
V žádosti uvedl, že v současné době nemá kde bydlet. Dále uvedl, že je evidován na ÚP, pobírá 
podporu v nezaměstnanosti a hledá si práci. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje výše jmenovanému vyhovět. V objektu sociálního bydlení je 
volný pokoj. Smlouva o ubytování bude uzavřena na dobu určitou do 28. 2. 2019 s možností 
prodloužení. 
OMP navrhuje jmenovaného ubytovat za 700 Kč/měs. plus úhrada za služby, která je stanovena 
usneseními RM č. 507/13 ze dne 21. 8. 2013 a RM č. 463/2011 ze dne 19. 10. 2011. 
 
507/2013 ze dne 21. 8. 2013 
RM schvaluje úhradu za služby spojené s ubytováním v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi v období říjen až březen ve výši 1.700 Kč/měs./os. + DPH a v období duben až 
září ve výši 1.100 Kč/měs./os. + DPH, s účinností od 1. 9. 2013. 
 
463/2011 ze dne 19. 10. 2011 
RM schvaluje výši úhrady za používání vlastního televizního přijímače a antény pro příjem televizního 
signálu v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi ve výši 235 Kč/měs. + DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva o ubytování 
 
Přijaté usnesení: 554/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování, jejímž předmětem je 

poskytnutí ubytování v místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 28. 2. 
2019, za cenu 700 Kč/měs. (poplatek za ubytování) + paušální úhrada za služby + 
DPH v zákonné výši, s Richardem Vaníčkem, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 666 02 
Předklášteří. 

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

4. Radek Peterka – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 24. 5. 2017 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 221/2017 ze dne 10. 5. 2017 nájemní smlouvu 
č. 2017/O/0023, jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice do 
30. 11. 2018. 
Jelikož nemá nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení nájemní smlouvy. Jmenovaný od července 
pobírá dávky důchodového pojištění, má invalidní důchod III. stupně. 
OMP navrhuje prodloužit nájem lůžka o tři měsíce do 28. 2. 2019. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje nájem lůžka prodloužit. 
 
Přijaté usnesení: 555/2018 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2017/O/0023 s Radkem 

Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 28. 2. 
2019. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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5. Alaa Edin Bourji, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému 
prostoru č. 839/10 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 10. 10. 2018 toto usnesení: 
 
508/2018 
RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 839/10 o výměře 71,72 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, panu Alaa Edin Bourjimu, se sídlem nám. 
Osvobození 825/9, 664 34 Kuřim, IČ 65311175, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, 
za nájemné ve výši 86 Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + zálohy na služby, za účelem provozování 

rychlého občerstvení a rozvozu jídla. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 15. 10. 2018 do 30. 10. 2018. K záměru nebyla 
vznesena žádná připomínka. 
OMP předkládá RM ke schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru 
č. 839/10 s panem Alaa Edin Bourji, Kuřim. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2019. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 556/2018 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

pronájem nebytového prostoru č. 839/10 o výměře 71,72 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 nám. Osvobození 825/9, 664 34 Kuřim, IČ 65311175, na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 1. 2019, za nájemné ve 
výši 86 Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + zálohy na služby, za účelem provozování 

rychlého občerstvení a rozvozu jídla. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

6. Zastupování města na shromáždění společenství vlastníků 
jednotek pro volební období 2018 - 2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim jako vlastník bytů je členem některých společenství vlastníků jednotek. Společenství 
konají pravidelná shromáždění vlastníků jednotek, kterých se díky svému spoluvlastnickému podílu 
v obytných domech účastní i zástupci města. Dle zavedené praxe hájí zájmy města na těchto 
shromážděních pracovník majetkoprávního odboru nebo zaměstnanci správcovských firem. Podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, by měl zastupovat obec na těchto shromážděních 
starosta města nebo místostarosta. V rámci posílení právní jistoty právních jednání činěných 
nestatutárními zástupci města doporučujeme, aby rada města odsouhlasila udělení plné moci níže 
navrženým osobám. 

Odbor majetkoprávní navrhuje, aby město Kuřim na shromážděních vlastníků jednotek zastupovali 
a hlasovali o navržených usneseních osoby uvedené v příloze. 

a) Mgr. Jana Viktorinová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim - vedoucí 
majetkoprávního odboru MěÚ Kuřim, 

b) Alena Janoušková, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 678 01 Blansko - referentka majetkoprávního 
odboru MěÚ Kuřim, 

c) Ing. Libor Pipek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 620 00 Brno - vedoucí Správy bytů Kuřim, 
s.r.o., 
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d) Mgr. Eva Hrtoňová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 695 01 Hodonín - jednatelka Správy bytů 
Kuřim, s.r.o., 

e) Ing. Bc. Dita Bechová, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 616 00 Brno - Žabovřesky - jednatelka 
INVESTSERVIS RK, s.r.o., 

f) Tereza Bechová, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 616 00 Brno - Žabovřesky - zaměstnanec 
INVESTSERVIS RK, s.r.o. 

 
Přílohy: A - seznam navržených osob 
 
Přijaté usnesení: 557/2018 - RM souhlasí s udělením plné moci osobám dle přílohy, které budou 

město Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964, zastupovat na 
shromážděních společenství vlastníků jednotek a hlasovat o navržených 
usneseních. Souhlas se uděluje pro volební období 2018 - 2022. 

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

7. Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – 
dodatek č. 2 
(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. Pro aktualizaci Přílohy č. 2 je nutné uzavřít 
vždy dodatek ke smlouvě o pachtu. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu, kterým byla zaktualizována 
Příloha č. 2, byl uzavřen 31. 8. 2018. 
OMP předkládá radě města ke schválení dodatek č. 2, kterým se změní Příloha č. 2. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 558/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2017/O/0020 ze dne 30. 4. 2017, ve znění dodatku č. 1, kterým se mění Příloha 
č. 2 - soupis movitých věcí (inventáře).  

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

8. ZÁMĚR - pacht pozemků určených k zemědělskému 
obhospodařování – HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. 
s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo nájemní smlouvy na pronájem pozemků určených k zemědělskému 
obhospodařování se společností HERBASTAR, spol. s r.o. a se společností AGROSTYL, spol. s.r.o. 
(dále jen Herbastar a Agrostyl) na dobu určitou do 31. 12. 2018, za nájemné ve výši 0,1276 Kč/m

2
/rok 

s valorizací. Valorizace by proběhla za předpokladu, když součet ročních inflací přesáhne 10%. 
Nepřekročí-li inflace po dobu trvání nájemní smlouvy 10-ti procentní hranici, zůstane nájemné ve 
sjednané výši 0,1276 Kč/m

2
/rok.  

Seznamy obhospodařovaných pozemků: 
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HERBASTAR, spol. s r.o.: 
části pozemků parc. č.  2759/1 o vým. 8 615 m

2
, 3062/12 o vým. 520 m

2
, 3062/13 o vým 229 m

2
, 

3062/199 o vým. 3 135 m
2
, 3062/201 o vým. 968 m

2
  a celé pozemky parc. č. 3062/14, 3062/15, 

3062/16, 3062/19, 3062/34, 3062/35, 3062/36, 3062/37, 3062/85, 3062/87, 3062/93, 3062/94, 
3062/95, 3062/96, 3062/98, 3062/99, 3062/192, 3062/193, 3062/195, 3062/197, 3062/202, 3062/204, 
3431/6, 3062/86, 3062/88, 3062/90, 3062/191, 3062/198, 3062/203, 3431/17, 3062/91, 3062/92, 
3062/194, 3062/196, 3062/200, 3416/4, 3431/5, 3510, 3519/3, 3519/4, 3519/5, 3519/6, 3520, 3522/20, 
3707/19, 3707/21, 3707/22, 3714/45, 4522/3, 4522/5, 4522/6, 4522/7, 4722/8, 4590, 4541, 4592, 
4593, 4594, 4595, 3062/97, 3062/189, 3062/190 a 3062/123 vše v k. ú. Kuřim. Rozšířeno o pozemek 
parc. č. 2780/14 o vým. 294 m

2
 (dle kupní smlouvy s paní Helenou Kučerovou č. 2016/D/0008). 

Celková výměra pronajímaných pozemků činí 217 779 m
2
. 

AGROSTYL, spol. s.r.o. (nájemní): 
části pozemků parc.č.  2940/14 o vým. 1 630 m

2
, 3198/1 o vým. 26 412 m

2
, 3740/11 o vým. 2 035 m

2
, 

2918/67 o vým. 600 m
2
 a celé pozemky parc. č. 2630/16, 2630/62, 2681/5, 2681/9, 2700/24, 2700/25, 

2773/9, 2773/21, 2773/23, 2904/21, 2904/22, 2916/6, 2916/7, 2918/4, 2927/10, 2940/13, 3005/9, 
3005/10, 3005/11, 3005/12, 3019/1, 3019/2, 3022/21, 3022/41, 3022/46, 3058/29, 3058/31, 3058/32, 
3058/33, 3058/34, 3058/43, 3058/46, 3058/47, 3058/48, 3058/49, 3058/65, 3058/66, 3058/72, 
3058/73, 3118/13, 3118/14, 3132/10, 3132/11, 3132/12, 3204/1, 3204/106, 3204/126, 3204/127, 
3538/15, 3538/43, 3538/60, 3538/61, 3693/2, 3714/10, 3714/11, 3718/3, 3718/5, 3718/6, 3718/7, 
3734/8, 3734/16, 3756/13, 3058/74, 3058/139, 3058/140, 3058/141, 3005/42, 2700/53 vše v k. ú. 
Kuřim. Z části pozemku parc. č.  2918/5 o vým. 2 884 m

2
 - bude cca 700 m

2
 vyjmuto z nájmu kvůli 

obnovení zatravnění a vytvoření vycházkové zóny a propojení cesty s lesem. Celková výměra 
pronajímaných pozemků činí 180 167 m

2
. 

V k. ú. Česká obhospodařuje pozemky parc. č. 507/4, 507/8, 507/9, 507/23, 507/24, 507/29, 507/37, 
524/13 a 524/17 o celkové výměře 4 625 m

2
. 

V k.ú. Moravské Knínice obhospodařuje pozemek parc. č. 4763 o výměře 328 m
2
. 

AGROSTYL, spol. s.r.o. (pachtovní): 
části pozemků 2904/99 o vým. 957 m 

2
, 2904/100 o vým. 809 m

2
, 2904/101 o vým. 981 m

2
, 2904/112 

o vým. 350 m
2
, 2904/114 o vým. 1775m

2
, 2904/123 o vým. 244 m

2
, 2904/124 o vým. 201 m

2
 a celé 

pozemky parc. č. 2904/69, 2904/73 vše v k. ú. Kuřim. Celková výměra propachtovaných pozemků činí 
7 927 m

2
. 

 
Obě společnosti projevily zájem předmětné pozemky dále obhospodařovat a souhlasí s uzavřením 
nových, nyní již pachtovních smluv (rekodifikace občanského zákoníku). 
 
OMP doporučuje uzavřít nové pachtovní smlouvy na dobu určitou pěti let, za pachtovné ve výši 1 % 
z průměrné základní ceny zemědělských pozemků v k. ú. Kuřim dle Vyhlášky č. 298/2014 Sb., 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků. 
Pro k. ú. Kuřim se tato cena navýšila z 12,76 na 14,62 Kč/m

2
. Čili výše pachtovného by činila částku 

ve výši 0,1462 Kč/m
2
/rok s valorizací dle předchozích smluv.  

Z důvodu investiční akce města Kuřimi „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ byly se společností 
Agrostyl uzavřeny 2 smlouvy. Nyní OMP doporučuje smlouvy sloučit v jednu pachtovní smlouvu. 
 
Dále město pronajímá společnosti HERBASTAR, spol. s r.o. pozemky v Záhoří, zde byla 
vysoutěžena cena za nájemné ve výši 0,31 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. V roce 2018 činilo nájemné 

částku ve výši 0,32 Kč/m
2
/rok. 

Jedná se o tyto celé pozemky parc. č. 3062/7, 3062/8, 3062/9, 3062/10, 3062/11, 3062/20, 3062/21, 
3062/27, 3062/29, 3062/30, 3062/31 vše v k. ú. Kuřim. Celková výměra pronajímaných pozemků činí 
26 166 m

2
. 

OMP doporučuje tuto cenu pro rok 2019 navýšit o předpokládanou valorizaci za rok 2018 (cca 2,3%) 
na 0,33 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Mapy pozemků jsou přílohou. 
 
Přílohy: A - mapa pozemků Herbastar 

B - mapa pozemků Agrostyl 
C - mapa pozemků Herbastar (Záhoří) 
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Na základě výše uvedeného, předkládá OMP ke schválení záměry na pacht předmětných pozemků 
s valorizací. 
 
Přílohy: A - mapa pozemků Herbastar 
 
Přijaté usnesení: 559/2018 - RM schvaluje záměr na pacht částí pozemků parc. č.  2759/1 o vým. 

8 615 m
2
, 3062/12 o vým. 520 m

2
, 3062/13 o vým 229 m

2
, 3062/199 o vým. 3 135 

m
2
, 3062/201 o vým. 968 m

2
 a celých pozemků parc. č. 3062/14, 3062/15, 

3062/16, 3062/19, 3062/34, 3062/35, 3062/36, 3062/37, 3062/85, 3062/87, 
3062/93, 3062/94, 3062/95, 3062/96, 3062/98, 3062/99, 3062/192, 3062/193, 
3062/195, 3062/197, 3062/202, 3062/204, 3431/6, 3062/86, 3062/88, 3062/90, 
3062/191, 3062/198, 3062/203, 3431/17, 3062/91, 3062/92, 3062/194, 3062/196, 
3062/200, 3416/4, 3431/5, 3510, 3519/3, 3519/4, 3519/5, 3519/6, 3520, 3522/20, 
3707/19, 3707/21, 3707/22, 3714/45, 4522/3, 4522/5, 4522/6, 4522/7, 4722/8, 
4590, 4541, 4592, 4593, 4594, 4595, 3062/97, 3062/189, 3062/190, 3062/123 
a 2780/14 vše v k. ú. Kuřim za cenu 0,1462 Kč/m

2
/rok s valorizací za účelem 

zemědělského obhospodařování společnosti HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem 
Vinohradská 246, Moravské Knínice, IČ 47915951 na dobu určitou do 31. 12. 
2023. 

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

8/1. ZÁMĚR - pacht pozemků určených k zemědělskému 
obhospodařování – HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. 
s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přílohy: B - mapa pozemků Agrostyl 
 
Přijaté usnesení: 560/2018 - RM schvaluje záměr na pacht částí pozemků parc. č.  2918/5 o vým. 

2 184 m
2
, 2940/14 o vým. 1 630 m

2
, 3198/1 o vým. 26 412 m

2
, 3740/11 o vým. 

2 035 m
2
, 2918/67 o vým. 600 m

2
 a celé pozemky parc. č. 2630/16, 2630/62, 

2681/5, 2681/9, 2700/24, 2700/25, 2773/9, 2773/21, 2773/23, 2904/21, 2904/22, 
2916/6, 2916/7, 2918/4, 2927/10, 2940/13, 3005/9, 3005/10, 3005/11, 3005/12, 
3019/1, 3019/2, 3022/21, 3022/41, 3022/46, 3058/29, 3058/31, 3058/32, 3058/33, 
3058/34, 3058/43, 3058/46, 3058/47, 3058/48, 3058/49, 3058/65, 3058/66, 
3058/72, 3058/73, 3118/13, 3118/14, 3132/10, 3132/11, 3132/12, 3204/1, 
3204/106, 3204/126, 3204/127, 3538/15, 3538/43, 3538/60, 3538/61, 3693/2, 
3714/10, 3714/11, 3718/3, 3718/5, 3718/6, 3718/7, 3734/8, 3734/16, 3756/13, 
3058/74, 3058/139, 3058/140, 3058/141, 3005/42, 2700/53, části pozemků 
2904/99 o vým. 957 m 

2
, 2904/100 o vým. 809 m

2
, 2904/101 o vým. 981 m

2
, 

2904/112 o vým. 350 m
2
, 2904/114 o vým. 1775m

2
, 2904/123 o vým. 244 m

2
, 

2904/124 o vým. 201 m
2
 a celé pozemky parc. č. 2904/69, 2904/73 vše v k. ú. 

Kuřim, dále pozemky parc. č. 507/4, 507/8, 507/9, 507/23, 507/24, 507/29, 507/37, 
524/13 a 524/17 v k. ú. Česká a pozemek parc. č. 4763 o výměře 328 m

2 
v k. ú. 

Moravské Knínice za cenu 0,1462 Kč/m
2
/rok s valorizací za účelem zemědělského 

obhospodařování společnosti AGROSTYL, spol. s.r.o., se sídlem Kuřim, Zámecká 
959, IČ 46902627 na dobu určitou do 31. 12. 2023. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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8/2. ZÁMĚR - pacht pozemků určených k zemědělskému 
obhospodařování – HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. 
s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přílohy: C - mapa pozemků Herbastar (Fikar) 
 
Přijaté usnesení: 561/2018 - RM schvaluje záměr na pacht pozemků parc. č.  3062/7, 3062/8, 

3062/9, 3062/10, 3062/11, 3062/20, 3062/21, 3062/27, 3062/29, 3062/30, 3062/31 
vše v k. ú. Kuřim za cenu 0,33 Kč/m

2
/rok s roční valorizací za účelem 

zemědělského obhospodařování společnosti HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem 
Vinohradská 246, Moravské Knínice, IČ 47915951 na dobu určitou do 31. 12. 
2023. 

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

9. O2 Czech Republic, a.s. – nájem pozemků pro telefonní budky – 
zrušení 2 ze 3 budek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim na základě nájemní smlouvy č. 6/2002, ve znění Dodatku č. 1 pronajímá firmě O2 Czech 
Republic, a.s., (dále jen „O2“) pozemky pro umístění tří veřejných telefonních automatů (dále jen 
„VTA“) umístěných v telefonních budkách. Jeden VTA je umístěn na ploše o výměře 1 m

2
, nájemné je 

stanoveno 250 Kč/m
2
/rok (nyní činí nájemné částku ve výši 750 Kč/rok). 

V současné době je ve městě Kuřim umístěn již pouze 1 VTA na pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. Kuřim 
u obchodního domu Albert - vizte př. A. Z tohoto důvodu požádala O2 o dodatek č. 2 k nájemní 
smlouvě, kterým se sníží výměra pronajatých pozemků ze 3 m

2
 na 1 m

2 
(250 Kč/rok). 

OMP doporučuje RM schválit dodatek č. 2 ke „Smlouvě o nájmu pozemků k umístění telefonních 
budek s veřejným telefonním automatem č. 6/2002“, kterým se snižuje plocha pronajatých pozemků. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh dodatku č. 2 
 
Přijaté usnesení: 562/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků 

k umístění telefonních budek s veřejným telefonním automatem č. 6/2002 
uzavřené se společností O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
Praha 4 - Michle, IČ 60193336, kterým se snižuje výměra pronajatého pozemku na 
1 m

2
 dle přílohy. 

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

10. Výpůjčka pozemku - TJ Slovan Kuřim - Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku p. č. 3367 o výměře 277 m

2
 v k. ú. Kuřim, vizte příloha A. Část 

uvedeného pozemku o výměře 165 m
2
 město pronajímalo Českému zahrádkářskému svazu za 

nájemné ve výši 1 Kč/rok. Městu však bylo sděleno, že tento Český zahrádkářský svaz zanikl ke dni 
18. 1. 2018 z důvodu dlouhodobé nečinnosti. O výpůjčku výše uvedeného pozemku včetně dřevěné 
boudy projevila zájem Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim - Podlesí, zastoupená Ing. Sikorou. 
Účelem výpůjčky by byla úschova pomůcek ze spolkové činnosti, uskladnění nářadí a dalších potřeb 
organizace. Slovan Podlesí se bude o pozemek starat sečením a další případnou údržbou. 
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RM dne 12. 9. 2018 žádost projednala a schválila usn. č. 451/2018: 
RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 3367 o výměře 165 m

2
 v k. ú. Kuřim včetně 

dřevěné boudy Tělovýchovné jednotě Slovan Kuřim - Podlesí, IČ 49461419, se sídlem Kuřim - Podlesí 
za účelem uskladnění nářadí na dobu určitou pěti let. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh smlouvy o výpůjčce - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 563/2018 - RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 3367 o výměře 165 m

2
 

v k. ú. Kuřim včetně dřevěné boudy Tělovýchovné jednotě Slovan Kuřim - Podlesí, 
IČ 49461419, se sídlem Kuřim - Podlesí za účelem uskladnění nářadí na dobu 
určitou pěti let od 1. 12. 2018 - 30. 11. 2023. 

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

11. Ul. Vontská brána a oplocení před domem – záměr na pronájem 
pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Na základě místního šetření bylo zjištěno, že část stavby - oplocení a brána před domem (příloha A) 
na ulici Vontská 1452/2 v lokalitě Díly za sv. Janem, která patří manželům Tomandlovým, zasahuje do 
pozemku p. č. 2642/248 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města Kuřim. Tato stavba je na městském 
pozemku umístěna bez právního důvodu. 
Majitelé těchto staveb byli osloveni, aby se dostavili na Městský úřad - odbor OMP. K projednání 
záležitosti se dostavil MUDr. Petr Tomandl, s návrhem na uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou na pronájem jimi již zastavěné a užívané plochy souhlasil, uvedl však, že dům včetně 
oplocení koupil šesti lety a vůbec netušil, že oplocením a bránou zasahuje na městský pozemek. 
Upřednostnil by možnost odkoupení této části městského pozemku. 
OMP navrhuje pozemek pronajmout, tzn. zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. 
č. 2642/248 v k. ú. Kuřim o výměře 21 m

2
 dle KN (příloha B) manželům Tomandlovým, bytem xxxxxxx 

x, 664 34 Kuřim za nájemné ve výši 50 Kč/m
2
/rok s roční valorizací. Cena vychází z případu již 

užívaných předzahrádek na Podlesí (tedy, že nájemné činí 5-8% z ceny obvyklé 1.000 Kč/m
2
). 

 
Přílohy: A - situace 

B – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 564/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2642/248 

v k. ú. Kuřim o výměře 21m
2
 za účelem jeho užívání jako zpevněné plochy 

(manipulačního prostoru) manželům MUDr. Kateřině Tomandlové, bytem xxxxxxx 
xxxxxxxxx, Královo Pole, Brno a MUDr. Petru Tomandlovi bytem xxxxxxxxxxxx, 
Kuřim za cenu ve výši 50 Kč/m

2
/rok s roční valorizací, od 1. 1. 2019 na dobu 

neurčitou. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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12. Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku 
(předzahrádky) 
(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 ze čtyř 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. Navrhované nájemné částí pozemků činí 50 Kč/m

2
/rok s roční 

valorizací u částí pozemků zastavěných stavbami a 25 Kč/m
2
/rok v případě pozemku manželů 

Markových, který je pouze oplocen, v tomto případě se nájemné bude valorizovat až v roce 
následujícím po roce, ve kterém součet inflačních koeficientů za předcházející léta přesáhne 5 %. 
Účelem pronájmu částí pozemku bude jejich užívání jako předzahrádek. 
 
RM dne 26. 9. 2018 schválila usneseními č. 475 - 478/2018 záměry na pronájem částí pozemku: 
475/2018 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. Kuřim o výměře 12 m² 
panu Jiřímu Petrželkovi, bytem Fučíkova 1126/12, 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. 

 
476/2018 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. Kuřim o výměře 6 m² 
manželům Markovým, bytem Fučíkova 1125/10, 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. 

 
477/2018 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. Kuřim o výměře 12 m² 
manželům Kružíkovým, bytem Fučíkova 1179/17, 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. 

 
478/2018 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. Kuřim o výměře 6 m² 
manželům Mertovým, bytem Fučíkova 1133/26, 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. 

 
Záměry byly v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů (od 1. 10. 2018 do 17. 10. 2018) 
zveřejněny - bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrhy smluv. 
 
Přílohy: A - J. Petrželka 

B - smlouva J. Petrželka 
 
Přijaté usnesení: 565/2018 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. Kuřim 

o výměře 12 m² panu Jiřímu Petrželkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 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: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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12/1. Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku 
(předzahrádky) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva Markovi 
 
Přijaté usnesení: 566/2018 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. Kuřim 

o výměře 6 m² manželům Markovým, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 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: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

12/2. Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku 
(předzahrádky) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva Kružíkovi 
 
Přijaté usnesení: 567/2018 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. Kuřim 

o výměře 12 m² manželům Kružíkovým, 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: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

12/3. Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku 
(předzahrádky) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva Mertovi 
 
Přijaté usnesení: 568/2018 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3259 k. ú. Kuřim 

o výměře 6 m² manželům Mertovým, 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: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

13. Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení 
věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s výstavbou nových rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Janem - „Soubor rodinných 
domů k autosalonu a autoservisu Ford Rašino“ byly nově vybudovány dešťová kanalizační 
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přípojka a sdružená přípojka splaškové kanalizace. Podle stavebního povolení měla být vybudována 
splašková kanalizace, která měla být převedena do majetku města. Tato kanalizace však vykazuje 
technické závady a z tohoto důvodu společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., odmítla tuto 
kanalizaci provozovat. Na základě výše uvedeného bylo dohodnuto, že kanalizační řad bude dále 
označen a provozován jako sdružená přípojka splaškové kanalizace, kterou budou spoluvlastnit 
a provozovat majitelé rodinných domů, které jsou na tuto přípojku splaškové kanalizace připojeny: 
 

- manž. Libor a Kateřina Vaverovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Brno, jako spoluvlastníci (SJM) 
pozemků parc. č. 2649/13 a 2649/23 v k. ú. Kuřim; 

- manž. Ing. arch. Miroslav Gebas, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Nový Hradec Králové, Hradec 
Králové a Eliška Gebas, bytem xxxxxxxxxxxxx, Hradec Králové, jako spoluvlastníci (SJM) 
pozemků parc. č. 2649/16 a 2649/17 v k. ú. Kuřim; 

- Martin Šinogl, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, jako vlastník pozemků parc. č. 2649/19 
a 2649/18 v k. ú. Kuřim. 

 
Tato kanalizační přípojka bude napojena na městský kanalizační řad přes městské pozemky parc. 
č. 2648/1 a 2654/3 v k. ú. Kuřim. Z tohoto důvodu je nutné zřídit věcné břemeno ve prospěch 
spoluvlastníků sdružené přípojky splaškové kanalizace. 
 
Stejný postup bude i pro přípojku dešťové kanalizace. 
 
Spoluvlastnictví jednotlivých přípojek bylo doloženo „Dohodou vlastníků nemovitostí v resortu 3 
rodinných domů - Kuřim - Rozdělovací na parcelách č. 2649/13, 2649/23, 2649/16, 2649/17, 2649/19, 
2649/18, 2649/14, 2649/15, 2649/21 a 2649/3 v k. ú. Kuřim“ - vizte př. B. 
Rozsah věcného břemene pro sdruženou přípojku splaškové kanalizace je vyznačen v GP č. 3540-
14/2018, díl B - vizte př. C. 
Rozsah věcného břemene pro dešťovou kanalizační přípojku je vyznačen v GP č. 3541-15/2018 - 
vizte př. D. 
OMP doporučil k těmto přípojkám zřídit věcné břemeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve 
výši 10.000 Kč bez DPH za každou zřízenou služebnost jednotlivě. Náklady na jeho zřízení nesou 
stavebníci.  
OI proti výše uvedenému neměl námitek. 
 
Na základě výše uvedeného RM dne 10. 4. 2018 schválila usnesení č. 179/2018 a 180/2018: 
 
179/2018 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení a provozování sdružené přípojky 
splaškové kanalizace do části pozemků parc. č. 2648/1 a 2654/3 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve 
prospěch manž. Libora a Kateřiny Vaverových, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, manž. Ing. arch. 
Miroslava Gebase, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Nový Hradec Králové, Hradec Králové a Elišky Gebas, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Hradec Králové a Martina Šinogla, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Brno, jako 
oprávněných z věcného břemene v rozsahu GP č. 3540-14/2018. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného 
břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
180/2018 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení a provozování dešťové 
kanalizační přípojky do části pozemků parc. č. 2648/1 a 2654/3 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve 
prospěch manž. Libora a Kateřiny Vaverových, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Brno, manž. Ing. arch. 
Miroslava Gebase, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Nový Hradec Králové, Hradec Králové a Elišky Gebas, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Hradec Králové a Martina Šinogla, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Brno, jako 
oprávněných z věcného břemene v rozsahu GP č. 3541-15/2018. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného 
břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Po konzultaci na katastrálním úřadě OMP zjistil, že takto koncipované usnesení sice není chybné, ale 
výhodnější je uzavřít věcné břemeno ve prospěch oprávněný pozemků. To znamená, že při 
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převodu oprávněných pozemků na jiné vlastníky se nemusí věcná břemena rušit a uzavírat nová 
s novými vlastníky.  
 
Z tohoto důvodu doporučuje OMP usn. č. 179/2018 a 180/2018 zrušit a přijmout usnesení nová. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dohoda 
C - GP 3540-14_2018 
D - GP 3541-15_2018 
E - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 569/2018 - RM ruší usnesení č. 179/2018 ze dne 10. 4. 2018 ve věci zřízení 

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

13/1. Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení 
věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 570/2018 - RM ruší usnesení č. 180/2018 ze dne 10. 4. 2018 ve věci zřízení 

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

13/2. Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení 
věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 571/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování sdružené přípojky splaškové kanalizace do části služebných 
pozemků parc. č. 2648/1 a 2654/3 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch 
oprávněných pozemků parc. č. 2649/13 a parc. č. 2649/23 (ve vlastnictví manž. 
Libora a Kateřiny Vaverových, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno) parc. 
č. 2649/16 a parc. č. 2649/17 (ve vlastnictví manž. Ing. arch. Miroslava Gebase, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Nový Hradec Králové, Hradec Králové a Elišky Gebas, 
bytem xxxxxxxxxxxxxx, Hradec Králové) a parc. č. 2649/19 a parc. č. 2649/18 (ve 
vlastnictví Martina Šinogla, bytem xxxxxxxxxxxx, Brno) v rozsahu GP č. 3540-
14/2018. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
oprávněný z věcného břemene.  

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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13/3. Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení 
věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 572/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování dešťové kanalizační přípojky do části služebných pozemků parc. 
č. 2648/1 a 2654/3 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch oprávněných 
pozemků parc. č. 2649/13 a parc. č. 2649/23 (ve vlastnictví manž. Libora 
a Kateřiny Vaverových, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno) parc. č. 2649/16 
a parc. č. 2649/17 (ve vlastnictví manž. Ing. arch. Miroslava Gebase, bytem 
xxxxxxxxxxxxx, Nový Hradec Králové, Hradec Králové a Elišky Gebas, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Hradec Králové) a parc. č. 2649/19 a parc. č. 2649/18 (ve 
vlastnictví Martina Šinogla, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno) v rozsahu GP č. 3541-
15/2018. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
oprávněný z věcného břemene. Hlasováno 

Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

14. Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí 
křižovatka“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka“ (dále jen „stavba“ - vizte př. A) byla provedena 
přeložka podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „komunikační 
vedení“) a přeložka kabelové televizní sítě (dále jen „televizní kabel“). Projekční společnost 
KVADRANT, spol. s.r.o. vyzvala město Kuřim z pověření stavebníka (Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace) k majetkoprávnímu vypořádání stavby, které spočívá v uzavření 
věcného břemene (služebnosti) ke stavebním objektům „SO 461 Přeložka telefonních kabelů“ a „SO 
462 Přeložka kabelové televize“. Přeložkou inženýrských sítí byl dotčen pozemek parc. č. 3398/3 v k. 
ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města. Z tohoto důvodu je potřeba zřídit na inženýrské sítě věcná 
břemena - služebnost inženýrské sítě. 
 
„SO 461 Přeložka telefonních kabelů“: 
vlastník komunikačního vedení - Česká telekomunikační infrastruktura a.s se sídlem Praha 3, 
Olšanská 2681/6, IČ 04084063, požaduje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající ve 
zřízení, provozování, údržbě a opravách komunikačního vedení v nové trase v části pozemku parc. 
č. 3398/3 v k. ú. Kuřim v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3237-24/2015 - vizte příloha B. 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle znaleckého 
posudku č. 3695/2018 v celkové výši 1.483 Kč. 
 
„SO 462 Přeložka kabelové televize“: 
vlastník televizního kabelu - KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. se sídlem Praha 10, Ruská 8, 
IČ 48150029, požaduje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, 
údržbě a opravách vedení kabelové televizní sítě v nové trase v části pozemku parc. č. 3398/3 v k. ú. 
Kuřim v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3238-24/2015 - vizte příloha C. Služebnost 
bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku 
č. 3696/2018 v celkové výši 1.481 Kč. 
 
Na základě výše uvedeného OMP radě města doporučil zavření smluv o zřízení služebnosti a jak je 
zvykem k cenám za zřízení služebnosti připočítal DPH. RM dne 10. 10. 2018 schválila usnesení 
č. 506/2018 a 507/2018: 
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506/2018 
Rada města schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 
podzemního komunikačního vedení ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu 
vymezeném GP č. 3237-24/2015 k části pozemku města Kuřimi parc. č. 3398/3 v k. ú. a obci Kuřim. 
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 1.483 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na její zřízení ponese investor - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ 65993390. 
 
507/2018 
Rada města schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 
kabelové televizní sítě ve prospěch společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Praha 10, 
Ruská 8, IČ 48150029, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu vymezeném GP č. 3238-24/2015 
k části pozemku města Kuřimi parc. č. 3398/3 v k. ú. a obci Kuřim. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.481 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na její zřízení ponese 
investor - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, 
Praha 4, IČ 65993390. 
 
Vedoucí oddělení majetkoprávní přípravy silnic, Ředitelství silnic a dálnic ČR - Bc. H. Benešová, DiS 
s výše uvedeným souhlasí až na výjimku ceny, kdy trvá na tom, aby cena za zřízení věcného břemene 
vyčíslená znaleckým posudkem byla konečná, tedy včetně DPH. Vzhledem k její výši (1.483 Kč 
a 1.481 Kč) OMP doporučuje jednání neprodlužovat a Bc. Benešové vyhovět. Tzn. usn. č. 506/2018 
a 507/2018 zrušit a chválit usnesení nová, ve kterých bude úhrada za zřízení věcného břemene 
v ceně dle znaleckého posudku včetně DPH. 
Návrhy smluv předkládáme v př. D a E. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 
C - GP 
D - smlouva 
E - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 573/2018 - RM ruší usnesení č. 506/2018 ze dne 10. 10. 2018 ve věci zřízení 

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

14/1. Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí 
křižovatka“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 574/2018 - RM ruší usnesení č. 507/2018 ze dne 10. 10. 2018 ve věci zřízení 

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

14/2. Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí 
křižovatka“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 575/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, 

údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení ve prospěch společnosti 
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Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, 
IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu vymezeném GP č. 3237-
24/2015 k části pozemku města Kuřimi parc. č. 3398/3 v k. ú. a obci Kuřim. 
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 1.483 Kč na dobu 
neurčitou, náklady na její zřízení ponese investor - Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ 65993390. 

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

14/3. Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí 
křižovatka“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 576/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, 

údržbě a opravách kabelové televizní sítě ve prospěch společnosti KABELOVÁ 
TELEVIZE CZ s.r.o. se sídlem Praha 10, Ruská 8, IČ 48150029, jako oprávněné 
ze služebnosti v rozsahu vymezeném GP č. 3238-24/2015 k části pozemku města 
Kuřimi parc. č. 3398/3 v k. ú. a obci Kuřim. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu ve výši 1481 Kč na dobu neurčitou, náklady na její zřízení 
ponese investor - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se 
sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ 65993390. 

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

15. Žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, 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. 
Jednalo se o kombinovaný sporák (varná deska plyn, trouba elektřina) ze školní kuchyně. Výše 
zmiňovaný majetek je funkční, ale školní kuchyní nevyužívaný. Dne 26. 9. 2018 rada města dala 
základní škole souhlas s bezúplatným převodem na jinou kuřimskou příspěvkovou organizaci, ale 
žádná neměla zájem. Z toho důvodu ředitelka školy žádá radu města o souhlas s prodejem 
nepotřebného majetku jiné osobě za cca 6.000 Kč (vizte příloha A). 
Dle průzkumu na www stránkách „Bazoš“ škola zjistila, že podobné zařízení se prodává v rozmezí 
5.000 - 8.000 Kč (vizte příloha B). 
 
Dle výše zmíněného je příspěvková organizace povinna nabídnout trvale nepotřebný majetek 
přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková 
organizace po předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek 
stanovených zřizovatelem. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku 

B - prodejní cena sporáku 
 
Přijaté usnesení: 577/2018 - RM souhlasí s prodejem nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace jiné osobě dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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16. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová požádala RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (žádost vizte příloha A, 
seznam vizte příloha B1, B2). Vyřazovaný majetek je zastaralý a dle posouzení neopravitelný 
(vyřazovací protokoly vizte příloha C, D). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 

B1 - seznam vyřazovaného majetku 
B2 - seznam vyřazovaného majetku 
C - vyřazovací protokoly 
D - vyřazovací protokoly, skartovačky 

 
Přijaté usnesení: 578/2018 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

17. Žádost o souhlas s přijetím věcného daru MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala RM o souhlas s přijetím věcného daru a uzavřením darovací smlouvy 
(žádost vizte příloha A, darovací smlouva vizte příloha B). 
Jedná se o PC typ notebook NB Dell Latitude E5430, který mateřské škole zdarma daruje firma VIG 
RE zajišťovna, a.s., sídlo Templová 747/5, 110 01 Praha, IČ 28445589. 
Dle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, nesmí příspěvková organizace přijmout dar bez předchozího písemného 
souhlasu zřizovatele. 
 
Přílohy: A - žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru 

B - příloha k žádosti o souhlas s přijetím daru, darovací smlouva 
 
Diskuse: 
J. Vlček – nelze vydat pověření ředitelce MŠ, aby dary přijímala sama bez usnesení RM? 
D. Sukalovský – toto lze, rada ji může pověřit. 
 
Přijaté usnesení: 579/2018 - RM souhlasí s přijetím věcného daru a uzavřením darovací smlouvy 

mezi Mateřskou školou Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou 
organizací, sídlo Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293 a společností VIG 
RE zajišťovna, a.s., sídlo Templová 747/5, 110 01 Praha, IČ 28445589 dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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18. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ 
Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (žádost vizte příloha A, 
seznam vyřazovaného majetku vizte příloha B). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 

B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 
Přijaté usnesení: 580/2018 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, dle žádosti. 

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

19. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 210.000 Kč 
na financování opravy havarijního stavu kanalizace na školním hřišti včetně výměny tukové jímky 
(vizte příloha A). Jedná se o odstranění následků havarijního stavu tukové jímky, ležaté kanalizace 
a propadu části dopravního hřiště. Práce budou realizování ve spolupráci se subdodavateli probíhající 
přístavby školy. 
 

- výkopové práce (bagr 2 x 10 hodin)      20.000 Kč 
- položení kanalizace 50 m (1.000,- Kč/m, včetně odboček a uložení)  90.000 Kč 
- instalace nové tukové jímky včetně uložení     70.000 Kč 
- rezerva (možné vícepráce)       30.000 Kč 

Předpokládaná cena                 210.000 Kč 
 
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 31. 10. 2018 je 500.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
 
Přijaté usnesení: 581/2018 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285, a to ve výši 210.000 Kč za 
účelem financování opravy havarijního stavu kanalizace na školním hřišti včetně 
výměny tukové jímky dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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20. Vybudování základů pro vánoční strom včetně přivedení el. 
energie 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení vyčlenění částky 90.000 Kč z drobných 
investic na vybudování základů pro vánoční strom včetně přivedení el. energie. 
 
Přijaté usnesení: 582/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky 90.000 Kč z ORGu 1006 000 00 

drobných investic na vybudování základů pro vánoční strom včetně přivedení el. 
energie. 

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

21. Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - zrušení 
(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 
 
Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“. Dne 
24. 10. 2018 byl Radou města usnesením č. 538/2018 schválen výběr zhotovitele této zakázky 
společnost Roman Lébl, Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881 v celkové hodnotě 
412.950 Kč bez DPH (tj. 499.669 Kč vč.DPH). 
Po rozhodnutí Rady města bylo účastníkům řízení zasláno oznámení o výběru dodavatele. Vítězný 
uchazeč byl vyzýván k zahájení jednání směřujícího k uzavření smlouvy o dílo. Dne 31. 10. 2018 
vybraný zhotovitel napsal email, že se omlouvá, ale dodavatel materiálu, nedodá včas veškerý 
materiál pro všechny kanceláře. Tudíž nemůže realizovat zakázku v požadovaném termínu do 20. 12. 
2018. Dle další komunikace vyplynulo, že zvládne udělat pouze 2 kanceláře (z původních 5) 
o nejmenším objemu realizace. 
Oslovili jsme uchazeče výběrového řízení, který se umístil druhý v pořadí - společnost Fersto, s.r.o., 
K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, zda by byla tuto zakázku ochotna realizovat v daném termínu za 
cenu nabídnutou e výběrovém řízení. Společnost Fersto nám sdělila, že po obdržení oznámení výběru 
uchazeče na danou zakázku si zasmluvnila zakázky až do konce roku, a proto není v jejích silách 
splnit námi požadovaný termín. 
Vzhledem k dané situaci OI doporučuje radě města zrušení výběrového řízení. 
 
Přílohy: A - odstoupení od zakázky 
 
Přijaté usnesení: 583/2018 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

21/1. Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim - nové VŘ 
(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-2018-012 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
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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 19. 12. 2018 

Předpokládané dokončení a předání díla 28. 2. 2019 
 
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: 584/2018 - 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: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

21/2. Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - komise 
(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-2018-012 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“. 
OI doporučuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci 
komise pro otevírání obálek s nabídkami, v následujícím složení. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Mgr. Ing. D. Sukalovský   1. Ing. Ondrášek Petr 
2. Ing. Karel Torn, CSc.  2. Hana Koláčková 
3. Stanislav Bartoš 3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Renata Havlová 4. Mgr. Dagmar Montagová 
5. Ing. Rostislav Hanák 5. Petr Macek 
 
Přijaté usnesení: 585/2018 - RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim". 

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

22. Smlouva o úpravě práv a povinností společných správců 
osobních údajů 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dle čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále "GDPR", jsme jako správci osobních 
údajů povinni smluvně zajistit ochranu osobních údajů, pokud dochází ke zpracovávání osobních 
údajů mezi dvěma správci. V tomto případě se jedná o osobní údaje, které jsou zpracovávány na 
základě plnění Nájemní a provozní smlouvy, uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., 
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dne 24. 4. 2002. Oba dva subjekty v rámci plnění této smlouvy jsou v postavení společných správců. 
Návrh smlouvy řeší okruh zpracovávaných osobních údajů, práva a povinnosti smluvních stran a další 
podmínky tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů dle požadavků GDPR. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 586/2018 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností 

společných správců osobních údajů s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, 
a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275, týkající se osobních 
údajů, které jsou zpracovávány v souvislosti s plněním Mandátní smlouvy, 
uzavřené dne 24. 4. 2002. 

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

23. Smlouva o zpracování osobních údajů 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále "GDPR", jsme jako správci osobních 
údajů povinni smluvně zajistit ochranu osobních údajů, pokud dochází ke zpracovávání osobních 
údajů jiným zpracovatelem. V tomto případě se jedná o osobní údaje, které jsou zpracovávány na 
základě plnění Mandátní smlouvy uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., uzavřené 
dne 24. 4. 2002. 
Návrh smlouvy řeší okruh zpracovávaných osobních údajů, práva a povinnosti smluvních stran a další 
podmínky tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů dle požadavků GDPR. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 587/2018 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů 

s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 
Brno, IČ 46347275, týkající se osobních údajů, které jsou zpracovávány 
v souvislosti s plněním Mandátní smlouvy, uzavřené dne 24. 4. 2002. 

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

24. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociálních služeb pro rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
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V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve znění Dodatku č. 1 a 2 (příloha A), stanovující 
podíl obcí na spolufinancování stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
 

 služby sociální prevence: 20 % 

 služby odborného sociálního poradenství: 10 % 

 služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 % 

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

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

 
Přijaté usnesení: 588/2018 - RM doporučuje ZM vyslovit souhlas s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2018 
poskytovateli sociální služby Domov sv. Alžběty, se sídlem Žernůvka 12, 666 01 
Nelepeč-Žernůvka, IČ 73633968 ve výši 52.560 Kč. 

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

25. Žádost o finanční spolupráci Spolek LÍPA 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Dne 7. 11. 2018 byla doručena žádost Spolku LÍPA 2015 o finanční spolupráci při pořádání již tradiční 
oblíbené akce „Mikulášská nadílka na Lipůvce“, která se koná 1. 12. 2018 od 16:00 hod. na Lipůvce. 
 
V roce 2017 schválila Rada města Kuřimi následující usnesení: 
Usnesení č. 519/2017 ze dne 11. 10. 2017 
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 
5.000 Kč Spolku LÍPA 2015, Lipůvka 112, IČ 04471415, jako podporu „Mikulášské nadílky na 
Lipůvce“. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
J. Vlček – navrhuje částku ve výši 5.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 589/2018 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 5.000 Kč Spolku LÍPA 2015, Lipůvka 112, IČ 04471415, jako 
podporu „Mikulášské nadílky na Lipůvce“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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26. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 2 
(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 s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
2018/D/0076.V průběhu stavby realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny 
výstavby, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci. Změna ceny je v souladu 
s ustanoveními Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna související s tímto dodatkem spočívají v: 

- opravě zpevněných ploch navazujících na cyklostezku na SO 104, ul. Blanenská. v místech, 
kde v rámci původních chodníků byla místa pro přecházení a přechody pro chodce. Stav 
konstrukcí a materiálů těchto ploch se od doby vypracování projektové dokumentace totiž 
výrazně zhoršil, 

- provedení rozšíření cyklostezky na SO 104, ul. Blanenská z původní šířky 3,0 m na 3,75 m 
a to ve staničení km 0,445 - km 0,530 stavby. Změna byla provedena po dořešení 
majetkových vztahů pozemků mezi městem Kuřim a firmou TOS a nemohla být součástí 
původní zadávací dokumentace, 

- provedení opěrné zídky na cyklostezce SO 104, ul. Blanenská v oblasti autobusové zastávky, 
- provedení zpevněných podkladů pro osazení odpadkových košů podél cyklostezky SO 

102,SO 103. Odpadkové koše budou umístěny do těsné blízkosti trasy cyklostezky vedoucí 
v extravilánu. 

 
Návrh nově sjednaná cena dodatek č. 2 

 cena víceprací bez DPH 281.437,19 Kč 

 cena méněprací bez DPH 0 Kč 

 cena Dodatku č. 2 celkem bez DPH 281.437,19 Kč 

 DPH 21% 59.101,81 Kč 

 cena Dodatku č. 2 celkem 340.539,00 Kč 
 
Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
 
Přijaté usnesení: 590/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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, 
který spočívá v navýšení ceny díla o 340.539 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

27. Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, 
rekonstrukce a odvodnění - dodatek č. 4 změna termínu 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Změna termínu plnění SOD 
Název (předmět) zakázky:  „Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro 

atletiku, rekonstrukce a odvodnění“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-010 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
ORG:     1365 000 000 
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Z důvodu nutnosti odvést vodu ze sportovního areálu schválila rada města usnesením č. 332/2018 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností Deals Management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 
2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385. Předmětem tohoto dodatku je projektová 
dokumentace dešťové kanalizace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a pro vydání stavebního 
povolení (DSP) v prodloužené trase, s ohledem na budoucí výstavbu bytových domů v ulici U Vlečky, 
až do úrovně ulice Svatopluka Čecha. 
V současné době probíhají jednání ohledně vyjasnění zadání se soukromým vlastníkem dotčených 
pozemků v lokalitě U Vlečky (Slévárna Kuřim, a.s.), který zde plánuje výstavbu bytových domů. 
 
Termín dokončení předmětu plnění je závislý na součinnosti s projektanty soukromého investora 
v lokalitě U vlečky a je nově předpokládán na: 

Projektová dokumentace odvodnění pro žádost o dotaci na MŠMT v rozsahu DUR do 15. 12. 2018 

Projektová dokumentace odvodnění pro vydání územního rozhodnutí (DUR) do 28. 2. 2019 

Projektová dokumentace odvodnění pro vydání stavebního povolení (DSP) do 50 dnů od vydání 
územního rozhodnutí 

 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110, 
jehož předmětem je změna termínu plnění z důvodu upřesnění trasy dešťové kanalizace z areálu 
atletického stadionu. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: 591/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0110 na akci „Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro 
atletiku, rekonstrukce a odvodnění“ se společností Deals Management, a.s., 
odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385, který 
spočívá ve změně termínu plnění z důvodu dle zápisu. 

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

28. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 
kapacit – III. etapa, Dodatek č. 2 k SOD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, 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. 3 ke Smlouvě o dílo 2018/D/0028. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci, 
prodloužení termínu plnění a doplnění smluvních pokut za porušování předpisů BOZP. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- výpomoci pro rekuperaci - ZL č. 12 ................................................................ 120.857,19 Kč bez DPH 
Při výstavbě ZŠ Kuřim Jungmannova II. etapa byly v novém pavilonu provedeny přípravy - výústky 
odpadů a přívody elektro - pro III. etapu SO 201 rekuperace tříd. SO 201 zahrnuje osazení 
rekuperační větrací jednotky a klimatizačních jednotek do každé třídy. Soupis prací SO 201 však 
neobsahuje žádné práce a materiály řemesel pro dopojení těchto jednotek na připravené koncové 
body z etapy II. Bylo tedy nutné doplnit soupis o přívody elektro a ZTI. Soupis prací neosahuje ani 
položky pro elektrické propojení klimatizačních jednotek s kondenzační jednotkou na střeše budovy. 
U dvou klimatizačních jednotek bylo nutné zabudovat čerpadla pro odvod kondenzátu. 2 klimatizační 
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jednotky nástěnné musely být z prostorových důvodů nahrazeny jednotkami podstropními s mírnou 
úpravou polohy stávajících světel. Dále soupis prací SO201 neobsahoval položky pro prostupy nových 
rozvodů stěnami a stropy, chybně byly uvedeny délky potrubí pro dopojování větracích jednotek na 
mřížky ve fasádě. 
 
- provedení průrazů základů pro kanalizace - ZL č. 13 ...................................... 12.143,25 Kč bez DPH 
Z důvodu větší hloubky základů stávající budovy a kolektoru pod její podlahou bylo nutné vybourat 
prostupy pro dešťovou i splaškovou kanalizaci přes základy, rozbourat kolektor a vyřezat v něm 
uložené nefunkční potrubí. 
 
- opravě kanalizace u výtahové patky - ZL č. 14 ................................................ 51.863,52 Kč bez DPH 
Při výkopech pro podchycování základů stávající budovy u VŠ1 došlo k poškození ležaté kanalizace 
vedoucí pod základem. Přítomnost ležaté kanalizace nebylo možné předvídat. Bylo nutné otevřít 
podlahu v 1. PP stávající budovy v místě výtahové šachty, provést opravu kanalizace a uvést podlahu 
do původního stavu. 
 
- vyřezání vedení vnitřního plynovodu - ZL č. 15 .............................................. 9.003,13 Kč bez DPH 
Při bouracích pracích a zdění v 1. PP dochází ke kolizi se stávajícím plynovodním potrubím, které bylo 
ukryto v SDK podhledu a v nových dispozicích by zasahovalo do průchozích profilů. Potrubí je nutné 
přeložit. Po projednání s vedením školy bylo rozhodnuto o jeho úplném odstranění a jeho nahrazením 
úpravou plynovodních rozvodů ve stávající kotelně. Varianta je ekonomicky výhodnější. ZL 15 
obsahuje práce nutné pro odstranění potrubí. Změny v kotelně budou nejdříve doprojektovány. 
 
- provedení podkladu šachet kanalizace ŠD1 a ŠS3, čerpání vody - ZL č. 16 .. 35.133,02 Kč bez DPH 
Při výkopu kanalizace u šachet ŠD1 a ŠS3 docházelo k silnému nastupování spodní vody do rýhy. 
Pravděpodobnou příčinou je netěsný ORL na přípojné větvi kanalizace. Bylo nutné provést sanaci dna 
rýhy makadamem a práce provádět za čerpání vody. 
 
- provedení provizorního vstupu do tělocvičny - ZL č. 17 ................................... 29.800,00 Kč bez DPH 
Na požadavek školy provedl zhotovitel provizorní přístup do tělocvičny v rohu staveniště. 
 
- provedení prací u bočního vstupu budovy - ZL č. 18 ....................................... 18.001,57 Kč bez DPH 
Při stavbě nového bočního vstupu do šaten stávající budovy byl po rozebrání KZS soklu odhalen 
nevyhovující stav původní hydroizolace. Je nutné starou izolaci odstranit, zdivo vyrovnat a izolaci 
opravit, poté doplnit dilataci z tepelné izolace. Při výkopu základů opěrných zídek bočního vstupu bylo 
odkryto mělce uložené plynovodní potrubí. Po konzultaci se správcem potrubí bylo rozhodnuto 
o odkopání potrubí a vytvoření prostupů v zídce. Dále dochází ke kolizi nového vstupu a stávající 
kanalizace od dešťového svodu - bude přeložena a napojena do blízké kanalizační šachty. 
 
- úpravě kanalizace z kolektoru - ZL č. 19 .......................................................... 91.882,07 Kč bez DPH 
Při výkopu kanalizace za ŠS3 a ŠD1 byla porušena stará betonová roura s vytékajícími splašky. 
Kontrolou stávajících rozvodů ve škole - stoupaček kanalizace - bylo zjištěno, že se jedná o napojení 
stoupaček do kanalizačního potrubí vedoucího podél budovy a zaústěného do nové kanalizace před 
pavilony vybudovanými v etapě II. Staré potrubí je v havarijním stavu a neopravitelné. Zhotovitel 
provedl pro stoupačky probourání nových prostupů přes základy a napojení přípojek do již hotové 
kanalizace. Další práce bude muset provádět za čerpání splašků. 
 
- odstranění stávajících podlah a nové skladbě podlah v 1. PP - ZL č. 20 ...... 366.912,17 Kč bez DPH 
Při odstraňování původních nášlapných vrstev podlah v 1. PP byly odkryty starší podlahy z vlysů. 
Podkladní beton pod vlysy byl rozpraskaný a sprašující se. Po provedení sond byly pod betonem 
odkryty kaverny vzniklé nestejnoměrným sednutím podsypů. V části místnosti byl odkryt kolektor 
s nefunkčním potrubím rozvodů topení. Pro funkčnost díla se ukázalo jako nezbytné odstranění všech 
původních vrstev podlah a provedení nových - včetně tepelných izolací. 
 
- statickém zajištění sloupů - ZL č. 21 .............................................................. 209.549,79 Kč bez DPH 
Pro propojení staré a nové budovy v 1. PP mělo být vedle výtahové šachty VŠ1 provedeno vybourání 
zdiva v místě bývalých oken a ponechání pouze meziokenních pilířů. Po zahájení bouracích prací bylo 
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zjištěno oslabení těchto pilířů v rozích stoupačkami splaškové kanalizace. Po prohlídce statikem bylo 
rozhodnuto o nutnosti sanace pilířů pomocí ztužujících zámečnických konstrukcí. Projektantem byla 
zhotovena prováděcí dokumentace tohoto řešení a to včetně přeložky stoupaček kanalizace a jejich 
zakrytí sádrokartonem. 
 
- bednění a podepření monolitických stropů - ZL č. 22 .................................... 287.938,61 Kč bez DPH 
Položky rozpočtu pro bednění a podepření monolitických stropů neodpovídají skutečnosti. Jsou 
použity položky pro nižší zatížení, než ve skutečnosti při budování stropů vznikne a pro bednění 
průvlaků a atik nebyly použity odpovídající položky pro bednění nosníků. 
V souvislosti s bedněním a podepřením monolitických stropů dojde k méněpracem z důvodu vyššího 
zatížení stropů než bylo uvažováno v soupisu prací ........................................ -198.303,86 Kč bez DPH. 
 
- provedení hlubší výtahové šachty - ZL č. 23 .................................................... 27.156,95 Kč bez DPH 
Po odkopání základové spáry stávající budovy u výtahové šachty VŠ2 a kontrole statikem bylo 
rozhodnuto o snížení základové spáry VŠ2 o 30 cm. Dojde tím k prodloužení samotné výtahové 
šachty o 30 cm. Ve výkopu je také nutno odstranit železobetonovou šachtu stávající kanalizace. 
 
- umístění zpětné klapky do nové plastové revizní šachty - ZL č. 24 ................. 50.036,43 Kč bez DPH 
V PD je uvedena zpětná klapka dešťové kanalizace, není však zřejmá její poloha a soupis prací 
neobsahuje položky na montáž nebo dodávku materiálu. Projektová dokumentace byla doplněna 
o umístění klapky do nové plastové revizní šachty. 
 
- doplnění přístupového systému výtahu VŠ2 s čipy - ZL č. 25 ......................... 59.200,00 Kč bez DPH 
Z důvodu zajištění bezpečnosti školy - zamezení nežádoucího vstupu do budovy, byl navržen 
bezpečnostní přístupový systém u výtahu VŠ2 a to jak ve výtahové kabině, tak v nástupní stanici 
z exteriéru. 
 
- doplnění o prvky a profily hliníkových výplní - ZL č. 26 .................................... 64.267,55 Kč bez DPH 
Projektová dokumentace neřešila zakrytí průběžných a rohových sloupů hliníkovými výplněmi 
a systémové tepelně izolační profily pod rámy oken (byly řešeny tepelně izolační profily pouze pod 
dveře). 
 
Cena víceprací Dodatek č. 3 
Cena víceprací bez DPH  ............................. 1.433.745,25 Kč 
DPH  ................................................................ 301.086,50 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  .............................. 1.734.831,75 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 3 
Cena méněprací bez DPH  ............................ - 198.303,86 Kč 
DPH  ................................................................ - 41.643,81 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................. - 239.947,67 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 3  
Cena celkem Dodatek č. 3 bez DPH  ........... 1.235.441,39 Kč 
DPH  ................................................................ 259.442,69 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 3 vč. DPH  .......... 1.494.884,08 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2018/D/0028 
Cena kmenová smlouva bez DPH ............. 36.658.878,81 Kč 
Navýšení Dodatek č. 2 bez DPH .................. 1.096.184,59 Kč 
Navýšení Dodatek č. 3 bez DPH .................. 1.235.441,39 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ............... 38.990.504,79 Kč 
DPH  ............................................................. 8.188.006,00 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  .............. 47.178.510,79 Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 1 494 884,08 Kč vč. DPH a zároveň 
dojde k prodloužení termínu plnění SOD č. 2018/D/0028. 
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Termín dokončení díla je nově stanoven na 10. 6. 2019 a neovlivní termín dokončení celé akce, 
včetně doručení poslední faktury a kolaudace díla, který byl Poskytovatelem dotace stanoven na 
30. 6. 2019. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. 2018/D/0028. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 3 

B – změnový list 
C - časový a finanční harmonogram 
D - sazebník pokut BOZP 

 
Přijaté usnesení: 592/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 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 1.494.884,08 Kč vč. DPH a prodloužení termínu 
dokončení díla do 10. 6. 2019 z důvodu dle zápisu. 

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

29. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 049893/18/OSV o poskytnutí finanční 
podpory na poskytování sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě č. 049893/18/OSV o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb. Jedná se 
o dofinancování pečovatelské služby. Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského 
kraje v souladu s ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
na 16. zasedání konaném dne 20. 9. 2018 usnesením č. 1461/18/Z16. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům 
s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 895.500 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. Města Kuřim. Zřizovatel poskytne tuto 
finanční podporu příjemci dotace tj. Centrum sociálních služeb Kuřim. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 593/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 049893/18/OSV 

o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro Centrum 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim na poskytování pečovatelské 
služby pro rok 2018 ve výši 895.500 Kč. 

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

30. Smlouva o výpůjčce s Muzeem Brněnska na exponáty pro 
Stálou expozici města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Stávající smlouva o výpůjčce na exponáty pro Stálou expozici Kuřim s Muzeem Brněnska končí dne 
30. 11. 2018. Je tedy potřeba uzavřít novou smlouvu o výpůjčce, opět na jeden rok a během tohoto 
roku budeme jednat o možnosti uzavření smlouvy na 5 let. Ve smlouvě jsou oproti stávající smlouvě 
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drobné úpravy týkající se vypůjčených exponátů - ne všechny vypůjčené exponáty byly vystaveny, 
budou tedy vráceny Muzeuu Brněnska a v nové smlouvě je již zanesen skutečný stav. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 594/2018 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Muzeem Brněnska, 

příspěvková organizace, se sídlem Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, 
IČ 00089257 na exponáty pro Stálou expozici města Kuřimi. 

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

31. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – Centrum technických 
služeb Kuřim – pachtovní smlouva – změna usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 18. 9. 2018 schválila toto usnesení: 
462/2018 
Rada města schvaluje 
uzavření pachtovní smlouvy, jejímž předmětem bude pacht budovy č. p. 902 (Společenské a kulturní 
centrum Kuřim), která je součástí pozemku parc. č. 1808 o výměře 1189 m

2
 - zast. plocha, obč. 

vybavenost, vše v obci a k. ú. Kuřim. Pachtovní smlouva bude uzavřena se společností Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 100.000 Kč za měsíc + DPH s účinností od 1. 2. 2019. 
 
Do pachtovní smlouvy je nutné však zahrnout také parcelu č. 1810 o výměře 245 m

2
 ostatní 

komunikace, ostatní plocha, k. ú. Kuřim. Jedná se o plochu před budovou kulturního domu, vč. 
schodiště, kterou bude pachtýř udržovat. 
OMP navrhuje rozšířit usnesení o zmíněnou parcelu. 
 
Přijaté usnesení: 595/2018 - RM ruší usnesení č. 462/2018 ze dne 18. 9. 2018, jehož předmětem je 

uzavření pachtovní smlouvy na pacht budovy kulturního domu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

31/1. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – Centrum 
technických služeb Kuřim – pachtovní smlouva – změna usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 596/2018 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pacht pozemku parc. č. 1808 o výměře 1189 m
2
 - zast. plocha, obč. vybavenost, 

jehož součástí je budova č. p. 902 (kulturní dům), a pacht pozemku parc. č. 1810 
o výměře 245 m

2
 - ostatní komunikace, ostatní plocha, vše v obci a k. ú. Kuřim. 

Pachtovní smlouva bude uzavřena se společností Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 100.000 Kč za měsíc + DPH s účinností od 1. 2. 
2019. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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32. Různé 
 
S. Bartoš – chtěli jsme po CTSK, aby na kontrolní dny chodil jejich zástupce. Nyní za toto zaslal 
fakturu. 
D. Sukalovský – nemyslí si, že by se takto dohodli. 
J. Viktorinová – na nějakém jednání ale toto zaznělo. Zatím není s CTSK  podepsaná smlouva a jeho 
pracovník tam tráví čas. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19:54 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 20. 11. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 11. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Dohoda o narovnání 
 2A - dohoda o narovnání 
2/1 Dohoda o narovnání 
3 Richard Vaníček – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 
 3A - smlouva o ubytování 
4 Radek Peterka – nájemní smlouva  
5 Alaa Edin Bourji, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 839/10 ul. 

Bezručova čtvrť, Kuřim 
 5A - nájemní smlouva 
6 Zastupování města na shromáždění společenství vlastníků jednotek pro volební období 

2018 - 2022 
 6A - seznam navržených osob 
7 Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – dodatek č. 2 
 7A - dodatek č. 2 
8 ZÁMĚR - pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, 

spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 
 8A - mapa pozemků Herbastar 
8/1 ZÁMĚR - pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, 

spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 
 B - mapa pozemků Agrostyl 
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8/2 ZÁMĚR - pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, 
spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 

 8/2C - mapa pozemků Herbastar (Záhoří) 
9 O2 Czech Republic, a.s. – nájem pozemků pro telefonní budky – zrušení 2 ze 3 budek 
 9A - situace 
 9B - dodatek č. 2 
10 Výpůjčka pozemku - TJ Slovan Kuřim - Podlesí 
 10A - situace 
 10B - smlouva o výpůjčce 
11 Ul. Vontská brána a oplocení před domem – záměr na pronájem pozemku 
 11A - situace 
 11B - výměra 
12 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku (předzahrádky) 
 12A - situace J. Petrželka 
 12B - smlouva J. Petrželka 
12/1 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku (předzahrádky) 
 12/1A - situace Markovi 
 12/1B - smlouva Markovi 
12/2 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku (předzahrádky) 
 12/2A - situace Kružíkovi 
 12/2B - smlouva Kružíkovi 
12/3 Kpt. Jaroše, Kuřim - Podlesí – pronájem částí pozemku (předzahrádky) 
 12/3A - situace Mertovi 
 12/3B - smlouva Mertovi 
13 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení věcného břemene 
 13A - situace 
 13B - dohoda vlastníků 
 13C - GP 3540-14_2018 
 13D - GP 3541-15_2018 
 13E - smlouva 
13/1 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení věcného břemene 
13/2 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení věcného břemene 
13/3 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouvy o zřízení věcného břemene 
14 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 
 14A - situace 
 14B - GP 
 14C - GP 
 14D - smlouva 
 14E - smlouva 
14/1 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 
14/2 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 
14/3 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 
15 Žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 15A - žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku 
 15B - prodejní cena sporáku 
16 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 16A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 16B1 - seznam vyřazovaného majetku 
 16B2 - seznam vyřazovaného majetku 
 16C - vyřazovací protokoly 
 16D - vyřazovací protokoly, skartovačky 
17 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru MŠ Zborovská 
 17A - žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru 
 17B - příloha k žádosti o souhlas s přijetím daru, darovací smlouva 
18 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 
 18A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 18B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
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19 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 
 19A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
20 Vybudování základů pro vánoční strom včetně přivedení el. energie 
21 Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - zrušení 
 21A - odstoupení od zakázky 
21/1 Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim - nové VŘ 
 21/1A - výzva k podání nabídky 
21/2 Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - komise 
22 Smlouva o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů 
 22A - smlouva 
23 Smlouva o zpracování osobních údajů 
 23A - smlouva 
24 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 

pro rok 2018 
 24A - pravidla financování 2018 
 24B - síť rok 2018 + max. výše v % 
 24C - smlouva 
 24D - žádost 
25 Žádost o finanční spolupráci Spolek LÍPA 
 25A - žádost 
26 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 2 
27 Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce 

a odvodnění - dodatek č. 4 změna termínu 
 27 – dodatek č. 4 
28 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek 

č. 2 k SOD 
 28A - dodatek č. 3 
 28B - změnový list 
 28C - časový a finanční harmonogram 
 28D - sazebník pokut BOZP 
29 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 049893/18/OSV o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb 
 29A - smlouva 
30 Smlouva o výpůjčce s Muzeem Brněnska na exponáty pro Stálou expozici města Kuřimi 
 30A - smlouva o výpůjčce 
31 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – Centrum technických služeb Kuřim – 

pachtovní smlouva – změna usnesení 
31/1 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – Centrum technických služeb Kuřim – 

pachtovní smlouva – změna usnesení 


