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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 41/2018 konané dne 19. 12. 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: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:40 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

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

2 Vyřazení majetku  

3 VINUAR group s.r.o., Kuřim – výpůjčka části pozemku - záměr 

4 K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem pozemku (zahrádka restaurace Tylion) 

5 Petr Mylbachr a Marie Suchánková – smlouva o umístění a provedení stavby „Rodinný 
dům Luční p. č. 41/2, Kuřim“- sjezd z místní komunikace 

6 IMOS development otevřený podílový fond – věcné břemeno pro stavbu plynovodu 
„Obytný soubor Kuřim – Záhoří I etapa“ 

7 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „0262/18 OC Family Park Zahrádky Kuřim_MK“ 

8 Zahájení zadávacího řízení realizací akcí „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“ a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace" 

9 Záměr pronajmout vodovod vybudovaný v rámci akce „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 

10 Informace o návrhu vodného, stočného a nájemného za užívání infrastruktury pro rok 
2019 

11 „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“- změna 
mycí linky 

12 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - komise 

13 Městská sportovní hala v Kuřimi - dohoda o převodu práv a povinností PCO s JMK 

13/1 Městská sportovní hala v Kuřimi - dohoda o převodu práv a povinností PCO s PATROL 
Group s.r.o. 

14 Nařízení města Kuřimi č. 2/2018 

15 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací 

16 Potravinová pomoc 

17 Nové platové výměry ředitelkám CSSK a SKCK 
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17/1 Nové platové výměry ředitelkám CSSK a SKCK 

18 Nové platové výměry ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim 

18/1 Nové patové výměry ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim 

18/2 Nové platové výměry ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim 

19 „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření dodatku č. 1 

20 Příloha ke smlouvě o zaměstnávání odsouzených 

21 Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., Kuřim – příkazní smlouvy 
o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek 

21/1 Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., Kuřim – příkazní smlouvy 
o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek 

21/2 Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., Kuřim – příkazní smlouvy 
o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek 

21/3 Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., Kuřim – příkazní smlouvy 
o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek 

22 „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“- odlišný postup 
na zadání úpravy PD pro stavební část 

23 Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - vyhodnocení 

24 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

25 Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2018 

26 Výběrové řízení – pořadník – byt č. 1260/59 – nájemní smlouva 

27 Nákup infrakabiny pro Wellness Kuřim k rozšíření služeb aqauparku 

28 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 12. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor invetiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 566/2017 
Důvodová zpráva: 
spodní šachta dešťové kanalizace v ulici Hybešova ještě není opravena a není zpracován znalecký 
posudek. Kanalizace prozatím nemůže být předána do provozu BVK. 
Žádáme tedy o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 7. 2019. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 629/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 12. 

2018 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 566/2017 do 31. 7. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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2. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní žádá RM o souhlas s vyřazením majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A – vyřazovací protokoly 
 B - seznam 
 
Přijaté usnesení: 630/2018 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

3. VINUAR group s.r.o., Kuřim – výpůjčka části pozemku - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Společnost VINUAR group s.r.o., se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, IČ 04172027, je na 
základě nájemní smlouvy č. 2015/O/0073 ze dne 4. 12. 2015 nájemcem těchto nemovitých věcí: 

a) částí pozemků, a to: 
 části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 27 m

2
 za 

účelem provozování hostinské činnosti (letní zahrádka), 
 části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 26 m

2
 za 

účelem obsluhy udírny a parkování kol, 
 části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 29 m

2
 za 

účelem provozování hostinské činnosti (prostor přiléhající ke štítové zdi objektu 
klubovny ČSCH ZO Kuřim - dřevěná budova), 

 části pozemku parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o výměře 25 m
2
 za účelem provozování 

hostinské činnosti, 
b) nebytových prostor, a to sklepa, sociálního zařízení, místnosti ve spojovacím krčku objektu 

bývalého Dělnického domu č. p. 338 v Kuřimi, Legionářská ul. navazující na objekt klubovny 
ČSCH ZO Kuřim na pozemku parc. č. 2005/2 a pozemku parc. č. 2006/2, vše v k. ú. Kuřim, 
které jsou využity jako výčep, sklep za účelem uskladnění zboží a sociální zařízení, jak pro 
personál, tak pro návštěvníky pivnice U Kozla. 

 
Dne 11. 12. 2018 požádal zástupce společnosti VINUAR group s.r.o. o výpůjčku části pozemku parc. 
č. 2004/2 zahrada, k. ú. Kuřim, o výměře 31,5 m

2
 - příloha A. Vypůjčenou část pozemku by společnost 

VINUAR group s.r.o. využívala k uskladnění věcí - prázdné pivní sudy, pivní sety pro letní zahrádku, 
skluzavku apod. Společnost nabízí bezúplatnou údržbu celého pozemku parc. č. 2004/2 i sousedního 
pozemku parc. č. 2004/1 v průběhu celého roku. 
 
OMP navrhuje uzavřít smlouvu o výpůjčce na dobu 5 let. 
 
Před uzavřením smlouvy o výpůjčce musí být nejprve vyhlášen záměr ve smyslu § 39 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 631/2018 - RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 2004/2 

zahrada o výměře 31,50 m
2
, k. ú. Kuřim, ve prospěch společnosti VINUAR group 

s.r.o., se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, IČ 04172027, na dobu určitou 
5 let. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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4. K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem pozemku (zahrádka 
restaurace Tylion) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
RM dne 3. 12. 2018 projednala a schválila usnesení č. 598/2018: 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 25 m2 za 
účelem využití jako letní zahrádky panu Jiřímu Koliášovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Troubsko, na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 313 Kč/m2/rok od 1. 1. 2019 s roční 
valorizací. 
 
Po zveřejnění záměru však došlo k upřesnění v osobě nájemce, kdy nájemcem nebude pan Jiří Koliáš 
jako FO, nýbrž společnost K&K Royal Gastro s.r.o., se sídlem Legionářská 1017/80, 664 34 Kuřim, 
IČ 07444206, z tohoto důvodu je potřeba schválit záměr nový. 
 
Přílohy: A - záměr 
 
Přijaté usnesení: 632/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře 25 m
2
 za účelem využití jako letní zahrádky společnosti K&K Royal 

Gastro s.r.o., se sídlem Legionářská 1017/80, 664 34 Kuřim, IČ 07444206 
zastoupené jednatelem panem Jiřím Koliášem, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 313 Kč/m

2
/rok od 1. 2. 2019 s roční 

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

5. Petr Mylbachr a Marie Suchánková – smlouva o umístění 
a provedení stavby „Rodinný dům Luční p. č. 41/2, Kuřim“- sjezd 
z místní komunikace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Petr Mylbachr, bytem Chudčice xxx a Marie Suchánková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 
požádali o uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby na pozemku ve vlastnictví města Kuřimi. 
Konkrétně se jedná o stavbu sjezdu k novému rodinnému domu na ul. Luční na pozemku parc. č. 41/2 
k. ú. Kuřim - vizte př. A. Realizací vjezdu bude dotčen pozemek v majetku města a to parc. č. 37 
v k. ú. Kuřim - vizte př. B. 
Výše uvedené stavební úpravy jsou specifikované v projektové dokumentaci vyhotovené projektantem 
Ing. Tomášem Vižálkem ze srpna roku 2018. Vlastní sjezd na místní komunikaci je řešen ve výkrese 
č. D.01. - řez sjezdem - vizte př. C. 
 
OI nemá k předložené projektové dokumentaci námitek. 
 
Vzhledem k tomu, že stavba sjezdu splyne s pozemkem ve vlastnictví města, doporučuje OMP pro 
stavební řízení uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku“, ve které se stavebník 
zaváže vjezd vybudovat a udržovat na svoje náklady. V příloze D předkládá OMP návrh smlouvy. 
Protože stavebníkem je fyzická osoba, je smlouva navržena bezúplatně. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - řezy sjezdem 
D - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 633/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Sjezd 

k rodinnému domu Luční parc. č. 41/2, Kuřim“ s Petrem Mylbachrem, bytem 
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Chudčice xxx, a Marií Suchánkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, kterou bude 
částečně dotčen pozemek parc. č. 37 v k. ú. Kuřim ve vlastnictví města dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:55 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „0262/18 OC Family Park Zahrádky 
Kuřim_MK“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost INTAR, a.s., v zastoupení investora České telekomunikační infrastruktury, a.s., zaslala 
městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou „0262/18 OC Family Park Zahrádky 
Kuřim_MK“. 
 
Jedná se o posílení telekomunikační infrastruktury v souvislosti s napojením nově budovaného areálu 
Family Park Zahrádky na stávající síť české telekomunikační infrastruktury v ul. Brněnská - vizte 
příloha A. 
 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 1077/3, 605/1, 
612/13 a 605/2 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit 
věcné břemeno - služebnost. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu, kterou vyčíslí znalecký 
posudek. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 634/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, 

provozování údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněné ze 
služebnosti v rozsahu dle přílohy na částech pozemků parc. č. 1077/3, 605/1, 
612/13 a 605/2 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku na dobu neurčitou. Náklady na její 
zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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8. Zahájení zadávacího řízení realizací akcí „Kuřim, ul. Legionářská 
I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Kuřim, ul. Zahradní - 
rekonstrukce kanalizace" 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
realizace akcí: 

  „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 53.000.000 Kč (cca 
50.000.000 Kč realizace + 1.300.000 Kč IČ BVK + 1.700.000 Kč rezerva) a  

 „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč (cca 10.600.000 Kč 
realizace + 300.000 Kč IČ BVK + 1.100.000 Kč rezerva). 

 
Shrnutí vývoje rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Legionářská a Zahradní: 
 

1. „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“: 

Dvě jednotné kanalizace, nacházející se v tělese silnice II/386 v ulici Legionářská jsou celkově ve 
špatném stavebním stavu. V souvislosti s připravovanou akcí společnosti Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje (dále jen „SUS“) s názvem akce „II/386 - průtah ulice Legionářská - obnova 
silniční sítě“ proběhla v roce 2015 jednání mezi zástupci města Kuřimi, zástupci společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „BVK“) a zástupci SUS o potřebě oprav/rekonstrukcí vodovodní 
a kanalizační sítě v úseku plánované obnovy povrchu vozovky. Zástupci BVK doporučili před 
samotnou obnovou silnice provést rekonstrukci kanalizace a vodovodu v části ulice Legionářská (cca 
430 m od ulice Havlíčkova před RD č. p. 271 po křižovatku v Bezručově čtvrti před RD č. p. 847). 
V rekonstruovaném úseku byla nově navržena jedna jednotná kanalizace v niveletě hlubší kanalizace 
z důvodu napojení stávajících nemovitostí. V rámci projektové dokumentace (dále jen „PD“) byla 
optimalizována trasa i spád navrhované kanalizace. Trasa rekonstruovaného vodovodního řadu byla 
koordinována s trasou rekonstruované kanalizace. Součástí rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla 
výměna všech domovních přípojek ve veřejné části. 
Na základě podepsané smlouvy o dílo bude realizace akce hrazena z ORG 1330000000 
„Rekonstrukce ulice Legionářská - vodovod, kanalizace,….“. 
 

2. „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
 
Stávající jednotná kanalizace v ul. Zahradní z roku 1950 je ve špatném stavebním stavu. 
Zrekonstruován bude úsek cca 200m kanalizace, a to od křižovatky s ul. Legionářskou po penzion pro 
důchodce v ulici Zahradní. Bude optimalizována trasa a spád kanalizace. Vzhledem ke stáří 
vodovodního řadu, různým profilům a z prostorových důvodů je potřeba provést přeložku vodovodního 
řadu. V rámci rekonstrukce sítí bude provedena výměna všech domovních přípojek ve veřejné části. 
Na základě podepsané smlouvy o dílo bude realizace akce hrazena z ORG 1355000000 „Zahradní - 
rekonstrukce kanalizace“. 
 
Aktuální informace k výše uvedeným akcím: 
 
V návaznosti na výše uvedené schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi dne 20. 11. 2018 zahájení 
realizace investičních akcí „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové 
výši 53.000.000 Kč a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč. 
 
Odbor majetkoprávní města Kuřimi dořešil odkupy pozemků na veřejném prostranství v ulici Zahradní 
a nyní řeší se soukromou osobou uzavření smlouvy na zřízení věcných břemen v ulici Legionářská. 
Po vyřízení zmiňovaných dokladů zažádá odbor investiční o vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení na výše uvedené akce. Předpokládaný termín zahájení realizace rekonstrukce 
sítí je na jaře roku 2019. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:   Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Ing. Jan Vlček, MSc.     1. Ing. Petr Ondrášek 
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2. Mgr. Ladislav Ambrož    2. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
3. Ing. Pavel Cigánek     3. Ing. Petr Pavlíček 
4. Mgr. Barbora Maršálková    4. Mgr. Jana Košíčková 
5. Ing. Moris Réman     5. Stanislav Bartoš 
 
Přílohy: A - výzva, konečná 

B - návrh smlouvy o dílo, konečná 
 
Diskuse: 
J. Vlček - kritériem je cena a termíny jsou dobře nastaveny. 
P. Ondrášek - jaké jsou sankce? 
S. Bartoš - jsou uvedeny ve smlouvě. 
P. Ondrášek - je uvedeno 0,15 % z ceny díla za každý den prodlení až do doby předání díla. 
S. Bartoš - jsou to standardní skutečnosti. 
 
Přijaté usnesení: 635/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

realizace akcí „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“, dále schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení dle 
návrhu. 

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

9. Záměr pronajmout vodovod vybudovaný v rámci akce „Městská 
sportovní hala v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení Oznámení o záměru využití nemovitého majetku na 
základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Ve smyslu nového občanského zákoníku a zákona 
o obcích přistupuje město Kuřim k vodovodům a kanalizacím jako k nemovité věci. U těchto 
nemovitých věcí je třeba nejprve zveřejnit záměr nájmu. Obec má povinnost zveřejnit záměr po dobu 
nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního 
úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. 
Jako investiční akce Města Kuřimi v rámci napojení městské sportovní haly na pitnou vodu byl 
vybudován v roce 2018 vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN100 LT, v délce 257m, na parc. 
č. 2983/1, 2985/2, 2971/253, 2971/73, k němuž byl vydán kolaudační souhlas odborem vodoprávním 
MěÚ v Kuřimi dne 5. 9. 2018 č. j. MK/15236/18/OSŽP. 
Na základě výše uvedeného žádá OI o schválení vyhlášení záměru pronajmout na dobu neurčitou 
stavbu výše uvedeného vodovodního řadu pro veřejnou potřebu společnosti Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275. 
 
Přílohy: A - záměr pronájmu 
 
Přijaté usnesení: 636/2018 - RM schvaluje vyhlášení záměru pronajmout na dobu neurčitou stavbu 

prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu DN100 LT, v délce 257m, 
s názvem „IO 201 Prodloužení vodovodního řadu“, vybudovanou v rámci stavby 
„Městská sportovní hala v Kuřimi“ společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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10. Informace o návrhu vodného, stočného a nájemného za užívání 
infrastruktury pro rok 2019 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zaslala v návaznosti na smlouvu o provozování 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Kuřimi návrh cen vodného a stočného pro rok 
2019 (vizte příloha A). 
 
ROK  vodné  stočné  celkem   Za užívání infrastruktury 
  Kč/m

3  
Kč/m

3
  Kč   Kč 

  (bez DPH) (bez DPH) (bez DPH)  (bez DPH) 
2009  24,27  27,73  52,00   4.700.000 
2010  24,27     27,73  52,00   4.700.000 
2011  25,51  29,19  54,70   5.100.000 
2012  26,31  30,10  56,41   5.600.000 
2013  27,30  31,49  58,79   6.200.000 
2014  29,33  32,36  61,69   7.700.000 
2015  30,43  34,62  65,05   8.900.000 
2016  31,34  35,33  66,67   9.500.000 
2017  32,24  36,35  68,59            11.300.000 
2018  33,08  37,32  70,40            11.300.000 
2019  36,40  41,20  77,60            15.480.000 
 
Nájemné navrhuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., pro rok 2019 ve výši 
15.480.000 Kč bez DPH (tj. 7.830.000 Kč za vodárenskou a 7.650.000 Kč za kanalizační 
infrastrukturu). 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 637/2018 - RM schvaluje návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2019 a výši 

nájemného, navrženého společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., a dále 
schvaluje uzavření Dodatku č. 77 se společností Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275, jehož předmětem je 
výše vodného, stočného a nájemného pro rok 2019. 

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

11. „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 
kapacit – III. etapa“- změna mycí linky 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Dle projektové dokumentace pro zadání stavby byla z hlediska nákladů na pořízení navržena úsporná 
varianta mycí linky. Na základě požadavku provozovatele školní jídelny OI nechalo zhotovitele stavby 
předložit variantní - energeticky úspornější řešení. 
 
Odbor investiční předkládá proto Radě města Kuřimi ke zvážení rozhodnutí o záměně mycí linky za 
energeticky úspornější variantu. V příloze A - srovnání nákladů na mytí je provedeno porovnání 
energetické náročnosti obou typů mycích linek. Je zde vyčíslen orientační rozdíl v nákladech na 
provoz, který činí 35.200 Kč/rok, což při předpokládané životnosti 15 let činí úspora 528.000 Kč. 
 
Cena mycí linky dle rozpočtu zhotovitele stavby činí 639.219 Kč bez DPH. 
Cena nově navržené mycí linky, energeticky úspornější činí 1.363.200 Kč bez DPH. 
Cenový nárůst tedy činí 723.981 Kč bez DPH, tj. 876.017 Kč vč. DPH. 
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Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, která se řídí zákonem 134/2016 Sb. zákon o zadávání 
veřejných zakázek, zejména je pak důležité posouzení navýšení investice z pohledu odstavce 4, 
§ 222, kde je limitována hodnota změny výší 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku (tzv. vícenáklady). V příloze B - evidence nákladů dle ZZVZ par 222 je provedeno vyčíslení 
dosavadních a předpokládaných vícenákladů. 
 
V souvislosti se zajištěním plynulého postupu stavebních prací žádá OI Radu města Kuřimi 
o rozhodnutí ve věci záměny mycí linky. Smluvní záležitosti budou řešeny souhrnným dodatkem ke 
smlouvě o dílo se zhotovitelem. 
 
Přílohy: A - srovnání nákladů na mytí 

B - evidence nákladů dle ZZVZ par 222 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - už se blížíme limitu, který nám stanoví zákon o zadávání veřejných zakázek. Zbývá 
nám 1,7 mil. Kč, proto si musíme dát pozor na další změny. 
 
Přijaté usnesení: 638/2018 - RM schvaluje záměnu mycí linky na akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 

vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, kterou provádí společnost 
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, 
IČ 29298113. 

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

12. Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - komise 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 4/2018 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ 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. Ing. Ondrášek Petr 1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Mgr. Lenka Slámová  2. Mgr. Petra Vysloužilová 
3. Stanislav Bartoš 3. Ing. Moris Réman 
4. Ing. Renata Havlová 4. Mgr. Dagmar Montagová 
5. Ing. Rostislav Hanák 5. Petr Macek 
 
Přijaté usnesení: 639/2018 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim". 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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13. Městská sportovní hala v Kuřimi - dohoda o převodu práv 
a povinností PCO s JMK 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Radou města č. 25 dne 8. 8. 2018 usnesením č. 407/2018 bylo schváleno uzavření Smlouvy 
o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní 
hala v Kuřimi“ se společností Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, 
Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ 70884099. Smlouva byla uzavřena dne 21. 8. 2018. 
 
Radou města č. 25 dne 8. 8. 2018 usnesením č. 408/2018 bylo schváleno uzavření Smlouvy 
o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní 
hala v Kuřimi“ se společností PATROL Group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, 
IČ 46981233. Smlouva byla uzavřena dne 3. 9. 2018. 
 
Dále byla Radou města č. 22 dne 17. 8. 2018 usnesením č. 432/2018 schváleno uzavření smlouvy 
o pachtu, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 2972/1 o výměře cca 2000 m2 a dále 
budova Městské sportovní haly Kuřim, vč. parkoviště na pozemku, vše v obci a k. ú. Kuřim, se 
společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380 za účelem 
provozování Městské sportovní haly Kuřim. Smlouva byla podepsána 31. 8. 2018. 
 
Z důvodu propachtování provozu sportovní haly je třeba uzavřít Dohodu o postoupení práv 
a povinností vyplývajících ze Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované 
ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu a Dohodu o postoupení práv a povinností vyplývajících 
ze Smlouvy o napojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany provozovaný 
společností PATROL group s.r.o. na krajském operačním informačním středisku Hasičského 
záchranného sboru Jihomoravského kraje, kde město Kuřim přenechá svoje práva a povinnosti 
společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
 
Návrh dohod předkládá OI v příloze. 
 
Přílohy: A - dohoda převod PCO 

B - dohoda převod PATROL 
 
Přijaté usnesení: 640/2018 - RM schvaluje uzavření Dohody o postoupení práv a povinností 

vyplývajících ze Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult 
centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu, pro akci „Městská 
sportovní hala v Kuřimi“ se společností Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ 70884099 a společností 
Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380. 

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

13/1. Městská sportovní hala v Kuřimi - dohoda o převodu práv 
a povinností PCO s PATROL Group s.r.o. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Přijaté usnesení: 641/2018 - RM schvaluje uzavření Dohody o postoupení práv a povinností 

vyplývajících ze Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult 
centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností 
PATROL Group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ 46981233 
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a společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, 
IČ 29213380. 

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

14. Nařízení města Kuřimi č. 2/2018 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích umožňuje městům vymezit svým nařízením úseky 
silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Město může také stanovit v nařízení rozsah, 
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků 
silnic. 
Stávající platné Nařízení města Kuřimi č. 2/2012 upravující tuto oblast je nyní třeba aktualizovat, proto 
je Radě města Kuřimi předloženo ke schválení nové znění nařízení. Účinnost nového nařízení je 
z důvodu naléhavého obecného zájmu stanovena dnem vyhlášení. 
 
Obecně závazné nařízení města musí být vyhlášeno, což je podmínkou platnosti právního předpisu 
města. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis města vyvěsí na úřední desce městského 
úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu města je první den jeho vyvěšení na úřední 
desce. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, 
nejdříve však dnem vyhlášení. Město následně zašle nařízení po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu. 
 
Přílohy: A - nařízení města Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 642/2018 - RM vydává Nařízení města Kuřimi č. 2/2018, kterým se vymezují úseky 

místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se 
stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, 
místních komunikací a průjezdních úseků silnic s účinností dnem vyhlášení. 

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

15. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových 
organizací 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách jsou ke schválení předkládány návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů městských 
příspěvkových organizací - ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova, MŠ Zborovská a Centra sociálních služeb 
Kuřim. 
Tato povinnost vyplývá ze zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tyto 
dokumenty jsou ze zákona povinné, nicméně nejsou ve vztahu k těmto organizacím závazné. 
Návrhy těchto dokumentů byly vyvěšeny na elektronické úřední desce MěÚ a tímto způsobem musí 
být zveřejněny i schválené dokumenty. 
 
Přílohy: A - CSSK rozpočet a výhled 2019-2021 

B - MŠZ rozpočet a výhled 2019-2021 
C - ZŠJ rozpočet a výhled 2019-2021 
D - ZŠT rozpočet a výhled 2019-2021 
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Přijaté usnesení: 643/2018 - RM schvaluje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů zřízených 
příspěvkových organizací, dle příloh. 

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

16. Potravinová pomoc 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
V dnešní době se společnost potýká s plýtváním potravin. Potravinová banka pro Brno 
a Jihomoravský kraj se snaží toto plýtvání omezit a současně distribuovat darované potraviny 
prostřednictvím organizací sociálně znevýhodněným občanům, nebo potřebným lidem, kteří žijí na 
hranici chudoby. 
Ze zkušeností a praxe pracovnic Městského úřadu Kuřim, odboru sociálních věcí a prevence, je 
zřejmá také potravinová pomoc pro občany žijící ve správním obvodu ORP Kuřim. 
Do potravinové pomoci budou zapojeni pracovníci odboru sociálních věcí a prevence, Městského 
úřadu Kuřim. Ti budou také dle potřeb cílové skupiny potraviny, jako druh sociální pomoci, mezi osoby 
žijící v ORP Kuřim, distribuovat. Způsob distribuce se bude odvíjet u každého klienta individuálně. 
Potravinová banka bude potraviny dodávat zdarma. Zásoby potravin budou dočasně skladovány 
v papírových krabicích v uzamčených prostorách Městské knihovny Kuřim, na ulici Popkova 1006, 
664 34 Kuřim, které se nacházejí pod schodištěm při vstupu do budovy, a to z důvodu, že v současné 
době není možné využít volné prostory pro uskladnění v budově Městského úřadu Kuřim. Výhledově 
se plánuje přemístění a skladování zásob potravin do prostor budovy Městského úřadu Kuřim, které 
by k tomu byly určeny. 
 
Dohoda Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj o potravinové pomoci je uvedena v příloze 
A. Příloha B obsahuje Výroční zprávu Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj z roku 2017. 
 
Přílohy: A – dohoda o potravinové pomoci 

B – výroční zpráva 2017 
 
Přijaté usnesení: 644/2018 - RM schvaluje uzavření Dohody o potravinové pomoci mezi městem 

Kuřim a Potravinovou bankou pro Brno a JMK, z.s., se sídlem Mlýnská 25, 602 00 
Brno, IČ 03010376. 

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

17. Nové platové výměry ředitelkám CSSK a SKCK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Od 1. 1. 2019 vejde v platnost Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády 
v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. 
V případě ředitelek příspěvkových organizací se jedná o změnu Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dle tohoto nařízení je třeba 
upravit platové výměry ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných městem (vizte příloha A). Ke 
změně dojde ve výši základního platu (nová stupnice platových tarifů) a příplatků osobního a za 
vedení (jejich procentuální hodnota zůstává stejná), vypočítávají se z nejvyššího platového stupně 
platové třídy, ve které jsou ředitelky příspěvkových organizací zařazeny. 
 
Přílohy: A – platový výměr M. Bártová 
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Přijaté usnesení: 645/2018 - RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2019 měsíční plat ředitelky Centra 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, příspěvkové organizace, 
Mgr. Miloslavy Bártové dle přílohy. 

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

17/1. Nové platové výměry ředitelkám CSSK a SKCK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Přílohy: B – platový výměr K. Rovná 
 
Přijaté usnesení: 646/2018 - RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2019 měsíční plat ředitelky 

Společenského a kulturního centra Kuřimi, příspěvkové organizace, nám. 
Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, Bc. Kateřiny Rovné dle přílohy. 

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

6. IMOS development otevřený podílový fond – věcné břemeno pro 
stavbu plynovodu „Obytný soubor Kuřim – Záhoří I. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Dne 18. 9. 2018 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi uzavření „Plánovací smlouvy o úpravě právních 
vztahů při výstavbě „Obytného souboru Kuřim - Záhoří“ (dále jen „plánovací smlouva“) se společností 
IMOS development otevřený podílový fond, IČ 75160013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 
(dále jen „IMOS“), která má v plánu v lokalitě Záhoří v k. ú. Kuřim realizovat developerský projekt 
výstavbu obytného souboru Kuřim - Záhoří. 
V souladu s plánovací smlouvou zaslal IMOS, jako investor a budoucí vlastník plynárenského zařízení 
pro obytný soubor Kuřim - Záhoří I etapa, městu Kuřim k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou plynárenského zařízení, které bude uloženo do pozemků města Kuřimi. Jedná se o pozemky 
parc. č. 2994/1, 2994/95, 2994/94, 2990/5, 2994/16, 2994/12, 2994/26, 2994/5, 2219/20, 3066, 3063, 
3067/1, 3067/3, 3102/2, 3062/12, 3062/21, 3062/27, 3062/20, 3062/7, 3062/8 a 3062/34 vše v k. ú. 
Kuřim - vizte př. A. 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností IMOS, jako 
oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč bez DPH (v souladu 
s plánovací smlouvou). Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:35 hod Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - proč je věcné břemeno za 100 Kč? 
J. Viktorinová - cena je podle plánovací smlouvy. Plynovod je jedna z mála sítí, které nebudou nikdy 
majetkem města. Plánovací smlouva ale nemyslela na plynovod. Je to vedeno pod názvem veřejná 



 
 

 

14 

infrastruktura vyjma produktovodu a zásobníku plynu. Neřešili jsme, že IMOS bude ukládat plynovod 
do našeho pozemku. 
D. Sukalovský - není věcné břemeno možné vázat na vlastníka? Nyní je to věcné břemeno na 
stavbu. 
J. Viktorinová - věcné břemeno se nedrží sítě, ale drží se pozemku. 
P. Ondrášek - máme vůli se s budoucím provozovatelem dohodnout, ale ještě by si vše vyjasnil se 
společností IMOS. 
D. Sukalovský - stahuje materiál z jednání. Budou o dané věci jednat se společností IMOS. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení a provozování 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti IMOS development otevřený 
podílový fond, IČ 75160013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. 
č. 2994/1, 2994/95, 2994/94, 2990/5, 2994/16, 2994/12, 2994/26, 2994/5, 2219/20, 
3066, 3063, 3067/1, 3067/3, 3102/2, 3062/12, 3062/21, 3062/27, 3062/20, 3062/7, 
3062/8 a 3062/34 vše v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, 
za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

18. Nové platové výměry ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Od 1. 1. 2019 vejde v platnost nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády 
v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. 
V případě ředitelů školských příspěvkových organizací se jedná o změnu nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dle tohoto 
nařízení vlády je třeba upravit platové výměry ředitelům školských příspěvkových organizací 
zřizovaných městem (vizte příloha A¹, A², A³). Ke změně dojde ve výši základního platu (nová stupnice 
platových tarifů), příplatku za vedení a osobního příplatku (jejich procentuelní hodnota zůstává stejná). 
 
Příplatek za vedení a osobní příplatek se vypočítávají z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve 
které jsou ředitelé zařazeni. Plat se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 
Přílohy: A1 - platový výměr L. Slámová 
 
Přijaté usnesení: 647/2018 - RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2019 měsíční plat ředitelky Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenky Slámové dle přílohy. 

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

18/1. Nové platové výměry ředitelům škol zřizovaných městem 
Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A2 -platový výměr R. Mach 
 
Diskuse: 
J. Vlček - jediný pan Mach zatím nedodal podklady pro energetický management. Termín je ale zítra. 
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Přijaté usnesení: 648/2018 - RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2019 měsíční plat ředitele Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace 
Mgr. Richarda Macha dle přílohy. 

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

18/2. Nové platové výměry ředitelům škol zřizovaných městem 
Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A3 - platový výměr H. Kočevová 
 
Přijaté usnesení: 649/2018 - RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2019 měsíční plat ředitelky Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hany Kočevové dle přílohy. 

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

19. „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření dodatku č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Rada města Kuřimi na své 30. schůzi dne 18. 9. 2018 schválila usnesení ve znění: 
460/2018 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby "Senior taxi Kuřim" mezi městem 
Kuřim a Janem Melicharem, xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 02759691 za cenu 36.000 Kč/měsíc. 
 
Vzhledem k bezproblémovému plnění smlouvy a spokojenosti obyvatel města Kuřimi navrhuji Radě 
města Kuřimi uzavřít s panem Janem Melicharem dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018/D/0127, kterým se 
prodlouží termín plnění smlouvy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
 
Ostatní podmínky smlouvy se nemění. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 650/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/D/0127 

o poskytování služby "Senior taxi Kuřim" mezi městem Kuřim a Janem Melicharem, 
xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 02759691, kterým se mění termín plnění do 
31. 12. 2019. 

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

20. Příloha ke smlouvě o zaměstnávání odsouzených 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim v roce 2008 navázalo smluvní spolupráci s věznicí Kuřim při zaměstnávání odsouzených, 
kteří vypomáhají zejména v činnostech souvisejících s údržbou vzhledu města. Jejich práce je 
hodnocena velmi dobře a je pozitivní, že i město může tímto způsobem aktivně přispět k jejich 
resocializaci a spoluvytváření pracovních návyků, které jsou nezbytně nutné k jejich opětovnému 
zařazení do společnosti po návratu z výkonu trestu. Práce odsouzených je řešena rámcovou 
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smlouvou č. 7/2009 ze dne 11. 5. 2009. Vězeňská služba ČR se obrátila na město se žádostí 
o schválení přílohy této smlouvy, která řeší práci odsouzených na rok 2019. 
 
Přílohy: A - příloha ke smlouvě 
 
Přijaté usnesení: 651/2018 - RM schvaluje uzavření přílohy č. 16 k rámcové smlouvě č. 7/2009, 

o zařazení odsouzených do práce, s Českou republikou - Vězeňskou službou 
České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ 00212423. 

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

21. Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., 
Kuřim – příkazní smlouvy o obstarávání správy domů, bytových 
a nebytových jednotek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim má se společností Správa bytů Kuřim s.r.o., se sídlem Jungmannova 950/28, 664 34 
Kuřim, IČ 25585053 uzavřenou mandátní smlouvu č. 97/2003 a se společností INVESTSERVIS RK 
s.r.o., se sídlem Farského 212/2, 664 34 Kuřim, IČ 25553518 uzavřenou mandátní smlouvu 
č. 98/2003 ve znění dodatku č. 1. Předmětem těchto smluv je úplatné obstarávání uceleného úseku 
správy bytového fondu města. 
 
Vzhledem ke stáří smluv a legislativním změnám v posledních letech a také vzhledem k požadavku 
správcovských společností na zvýšení ceny za spravovanou jednotku navrhuje OMP původní smlouvy 
ukončit dohodou a uzavřít nové příkazní smlouvy. V současné době činí správní poplatek za jednu 
spravovanou jednotku 32 Kč bez DPH (platí od roku 2003). Požadovaná cena správcovských 
společností činí 50 Kč bez DPH. OMP prověřoval cenu u jiných správcovských firem a nově 
navrhovaná cena správního poplatku odpovídá současným cenám - od roku 2003 se navýšily mzdy 
zaměstnanců správcovských firem, každým rokem rostou ceny o inflaci, která od roku 2003 činí 
celkem 29,3 %. V této chvíli platí město 6.400 Kč bez DPH, od nového roku bude platit 10.000 Kč bez 
DPH. OMP navýšení za správní poplatky zohlednil v rozpočtu na rok 2019. 
 
Přijaté usnesení: 652/2018 - RM schvaluje ukončení Mandátní smlouvy č. 97/2003 ze dne 23. 6. 

2003 uzavřenou se společností Správa bytů Kuřim s.r.o., se sídlem Jungmannova 
950, 664 34 Kuřim, IČ 25585053, a to dohodou ke dni 31. 12. 2018. 

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

21/1. Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., 
Kuřim – příkazní smlouvy o obstarávání správy domů, bytových 
a nebytových jednotek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 653/2018 - RM schvaluje ukončení Mandátní smlouvy č. 98/2003 ze dne 20. 6. 

2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2017 uzavřenou se společností 
INVESTSERVIS RK s.r.o., se sídlem Farského 212/2, 664 34 Kuřim, IČ 25553518, 
a to dohodou ke dni 31. 12. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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21/2. Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., 
Kuřim – příkazní smlouvy o obstarávání správy domů, bytových 
a nebytových jednotek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 654/2018 - RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností Správa bytů 

Kuřim s.r.o., se sídlem Jungmannova 950/28, 664 34 Kuřim, IČ 25585053, jejímž 
předmětem bude obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek ve 
vlastnictví města Kuřimi. 

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

21/3. Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., 
Kuřim – příkazní smlouvy o obstarávání správy domů, bytových 
a nebytových jednotek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 655/2018 - RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností 

INVESTSERVIS RK s.r.o., se sídlem Farského 212/2, 664 34 Kuřim, IČ 25553518, 
jejímž předmětem bude obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek 
ve vlastnictví města Kuřimi. 

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

22. „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, 
Tyršova 1255“- odlišný postup na zadání úpravy PD pro stavební 
část 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dále také „projektová dokumentace“ nebo „DSP+DPS“) pro stavební úpravy v objektu ZŠ 
Tyršova byla předána spolu s žádostí o stavební povolení v 02/2018. Zpracovatelem projektové 
dokumentace byla společnost 7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim. Stavební úpravy, které 
nezasahovaly mimo vnější obvod stávající budovy, zahrnovaly rozšíření prostoru současné učebny 
výtvarné výchovy o část přilehlé chodby a vytvoření řemeslné dílny, výměnu stávajících podhledů ve 
společných prostorách v 1.NP, vestavbu nového výtahu ve vnitřním atriu školy a vybudování 
bezbariérového WC ve 3.NP. Stavební povolení bylo vydáno v 03/2018. 
 
V rámci investiční akce byla plánována i modernizace vybraných učeben a kabinetů zahrnující 
výměnu nábytku, vybavení pomůckami, digitální technologií a novou výpočetní technikou. Součástí 
investice bylo i zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. 
 
Prostřednictvím administrátora byla podána v 03/2018 na tento projekt žádost o dotaci v rámci 
programu IROP, výzvy č. 24 ITI Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata 
k financování. Celkové uznatelné výdaje činí 11.760.843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90%, 
tedy 10.584.758,70 Kč. 
 
S novým vedením školy v 09/2018 přišel i odlišný názor na projektem nově vytvořený prostor 
řemeslné dílny. Dle názoru školy je navrhovaná řemeslná dílna z pohledu jejího efektivního využití 
příliš velká, neboť výuka řemeslných prací probíhá obvykle v polovičním počtu žáků třídy. Ani 
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předpokládané spojení hodin výuky dílen a výtvarné výchovy není vhodné z důvodu prašnosti prací, 
které probíhají v řemeslných dílnách. Velikost učebny je tedy předimenzovaná z pohledu využitelnosti 
pouze omezeným počtem žáků v daný čas. Zábor chodby tak, jak je navržen v projektu, není též 
vhodný z důvodu blokace dveří na konci této chodby. Nyní se v prostorách za dveřmi nachází MŠ, ale 
v budoucnosti se počítá s návratem těchto prostor zpět ZŠ. Dveře potom bude potřeba opět využívat 
jako příchozí cestu k učebnám, a jejich zrušení by výrazně prodloužilo a zkomplikovalo cestu do druhé 
části budovy. Škola proto vidí jako vhodnější řešení ponechat stávající prostorové členění (učebna 
výtvarné výchovy a chodba beze změny) a provést pouze modernizaci a vybavení současné učebny 
výtvarné výchovy nábytkem a výpočetní technikou. Řemeslná dílna by pak mohla vzniknout z prostor 
nynější jazykové učebny. Vzniklo by tak ucelené oddělení budovy školy pro výuky pracovních, 
řemeslných, případně jiných uměleckých předmětů. 
 
Výše uvedené dispoziční změny by však znamenaly nutnost provedení aktualizace již zpracované 
a předané projektové dokumentace, jejíž zpracovatelem je společnost 7points, s.r.o., zastoupená Ing. 
arch. Petrem Němcem. 
 
Odbor investiční žádá proto Radu města o schválení využití odlišného postupu při zadání veřejné 
zakázky na službu - aktualizace projektové dokumentace v souladu s čl. 8 směrnice č. S4/2018/RM 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválení zadání zakázky, z důvodů ochrany 
autorských práv a časové výhodnosti, zpracovateli předchozích stupňů projektové dokumentace. 
Z důvodu změn ve společnosti 7points, s.r.o., by byla nyní zakázka zadána Ing. arch. Petru Němcovi 
v současné době působícímu ve společnosti Ateliér Němec, s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, 
IČ 01996177. 
 
Projektantem odhadovaná cena za aktualizaci projektové dokumentace činí 145.000 Kč s DPH 
a předpokládaný termín předání je do 15. 3. 2019. 

Realizaci investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ 
s celkovými náklady ve výši 13 mil. Kč schválilo Zastupitelstvo města dne 23. 1. 2018 a pro rok 2018 
vyčlenilo z rozpočtu částku 400.000 Kč. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 656/2018 - RM schvaluje odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi 

S4/2018/RM, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování 
aktualizace projektové dokumentace stavebních úprav (DSP+DPS) k akci 
„Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ 
a schvaluje zadání zakázky formou objednávky se společností Ateliér Němec, 
s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 01996177. 

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

23. Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - 
vyhodnocení 
(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 
 
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“. 
Výběrové řízení pro zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč. Zakázka bude hrazena z ORG 
1242 000 000 
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Výzva k podání nabídky byla dne 28. 11. 2018 zveřejněna na profilu zadavatele v Národním 
elektronickém nástroji (tzv. systému NEN) na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>. 
Požadavek na podání nabídky byl v elektronické nebo písemné. Otevírání obálek proběhlo 13. 12. 
2018. Na výzvu bylo upozorněno přes profil zadavatele 5 firem. Byly podány celkem tři nabídky.  
Otevírání obálky s nabídkou bylo provedeno hodnoticí komisí.  
Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti Roman Lébl, xxxxx, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 412.950 Kč bez DPH (tj. 499.669 Kč vč.DPH). 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 657/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér 
kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
se společností Roman Lébl, xxxx, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 412.950 Kč bez DPH 
(tj. 499.669 Kč vč. DPH). 

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

24. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnil byt 1+KK. Žádost žadatele o umístění v DPS byla 
projednána v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 12. 12. 2018. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru 

B - zápis ze šetření (2) 
C - pořadník DPS (2) 

 
Přijaté usnesení: 658/2018 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 27. 12. 2018 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

25. Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim je zaměstnancem příspěvkové organizace a je zároveň 
statutárním orgánem. Nemůže si sama určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Přiznání 
odměny je v zákonné pravomoci rady města. 
Na základě hodnocení, sledování činnosti ředitelky, jejích aktivitách k občanům, městskému úřadu, 
jiným úřadům a zařízením, za mimořádné práce a úkoly při plnění v oblastech: 

- mimopracovních aktivitách organizace, prezentace organizace a vzdělávání, 
- optimalizace sítě organizační struktury organizace včetně k dosažení úsporných opatření, 
- osobní podíl na realizaci zakázek organizace. 

Navrhuji RM přiznání odměny ve výši……..…................Kč. 
 
Přílohy: A - podklad 
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Přijaté usnesení: 659/2018 - RM schvaluje ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275, Kuřim PhDr. Miloslavě Bártové odměnu za rok 2018 ve výši xxxxxx Kč. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 

26. Výběrové řízení – pořadník – byt č. 1260/59 – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 12. 12. 2018 proběhlo výběrové řízení (dle pořadníku č. 40 - skupina s 8 a 7 body) na obsazení 
bytové jednotky č. 1260/59, 1+1, umístěné ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. 
Nádražní, který je součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
K výběrovému řízení byli pozváni tito uchazeči - paní Jurková Ingrid, pan Hrabovský Tomáš, paní 
Jelínková Lenka, paní Danihelová Gabriela, paní Musilová Pavlína, paní Láníková Zdeňka, manž. 
Pivkach Mykhaylo a Vira, paní Vondráková Iveta, manž. Hanafi Ghazi a Ivana, paní Pokorná Lenka 
a pan Kuldan Jakub. K výběrovému řízení se dostavili všichni pozvaní kromě manž. Hanafi. K dohodě 
zúčastněných nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stala paní Gabriela 
Danihelová s nabídnutou částkou ve výši xxxxxxx Kč, která byla složena na pokladně města dne 
17. 12. 2018. Paní Danihelová se chce přestěhovat k 1. 1. 2019. Všichni účastníci výběrového řízení 
předložili potvrzení o bezdlužnosti. 
OMP navrhuje nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. 

 
Přijaté usnesení: 660/2018 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Gabrielou 

Danihelovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. 1260/59 umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
1260 v ul. Nádražní, který je součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 za nájemné ve výši 
65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

27. Nákup infrakabiny pro Wellness Kuřim k rozšíření služeb 
aqauparku 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Wellness Kuřim žádá RM o schválení investice z rozpočtu organizace. Na základě podnětů 
návštěvníků a po důkladném vyhodnocení provozních možností a finanční situace, žádá o schválení 
investice Wellness Kuřim na nákup profesionální infrakabiny pro dvě osoby. Pro výběr z nabídek 
oslovených výrobců bude zohledněna v prvé řadě cena, dále funkčnost, design, účinnost, záruky, 
reference a vhodnost materiálů do prostředí akvaparku.  
 
Infrakabina bude umístěna v málo využívaném proskleném rohu budovy na balkoně nad divokou 
řekou - vizte nákres. Váha kabiny je konzultována s projektanty. Nebude nutné budovat sprchy, neboť 
v bezprostřední blízkosti lze využít sprchy k parním kabinám. Na osprchování návštěvníků bude dbát 
plavčík. 
 
Infrakabina slouží k zrychlenému prohřátí svalstva a kloubů a napomáhá detoxifikaci organismu. 
Kabinu budou obsluhovat plavčíci. Bude se jednat o privátní proceduru pro 1-2 osoby. Návštěvníci ji 
budou hradit jako službu navíc ke vstupu do akvaparku. Délka procedury cca 45 minut včetně 
odpočinku na privátních lehátkách. O 60 minut se prodlouží zájemcům o proceduru pobyt 
v akvaparku, abych byl kompenzován původně předplacený čas. 
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V současné době generuje Wellness Kuřim kladný HV a má dostatečné vlastní finanční rezervy na 
tuto investici. S ohledem na očekávaný zisk je žádoucí do konce roku 2018 investovat. Návratnost 
vychází tak, že u průměrně prodaných 3 procedur pro dvě osoby denně je návratnost kolem 2 až 2,5 
roku (při investici cca 345.000 Kč bez DPH). 
 
Přílohy: A - nákres 
 
Přijaté usnesení: 661/2018 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o. 

schvaluje investici do výše 350.000 Kč bez DPH na pořízení a instalaci 
profesionální infrakabiny pro Wellness Kuřim k rozšíření nabízených služeb 
akvaparku. 

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

28. Různé 
 
K. Torn – musíme provést zápis do Informačního systému skutečných majitelů, dle § 118b a násl. 
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 
svěřenských fondů (dále také jen „rejstříkový zákon“). 
D. Sukalovský - zapíšeme se. 
K. Torn - referentka školství Mgr. H. Němcová zápis zaurguje u mateřské školy a u obou základních 
škol. U příspěvkových organizací to zařídí. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 16:40 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 19. 12. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 12. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku 
 2A - vyřazovací protokoly 
3 VINUAR group s.r.o., Kuřim – výpůjčka části pozemku - záměr 
 3A - situace 
4 K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem pozemku (zahrádka restaurace Tylion) 
 4A - situace 
5 Petr Mylbachr a Marie Suchánková – smlouva o umístění a provedení stavby „Rodinný 

dům Luční p. č. 41/2, Kuřim“- sjezd z místní komunikace 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - řezy sjezdem 
 5D - návrh smlouvy 
6 IMOS development otevřený podílový fond – věcné břemeno pro stavbu plynovodu 

„Obytný soubor Kuřim – Záhoří I etapa“ 
 6A - situace 
 6B - návrh smlouvy 
7 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „0262/18 OC Family Park Zahrádky Kuřim_MK“ 
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - návrh smlouvy 
8 Zahájení zadávacího řízení realizací akcí „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu“ a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace" 
 8A - výzva 
 8B - návrh smlouvy o dílo 
9 Záměr pronajmout vodovod vybudovaný v rámci akce „Městská sportovní hala 

v Kuřimi“ 
 9A - záměr pronájmu 
10 Informace o návrhu vodného, stočného a nájemného za užívání infrastruktury pro rok 

2019 
 10A - návrh Dodatku 
11 „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“- změna 

mycí linky 
 11A - srovnání nákladů na mytí 
 11B - evidence nákladů dle ZZVZ par 222 
12 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - komise 
13 Městská sportovní hala v Kuřimi - dohoda o převodu práv a povinností PCO s JMK 
 13A - dohoda převod PCO 
 13B - dohoda převod PATROL 
13/1 Městská sportovní hala v Kuřimi - dohoda o převodu práv a povinností PCO s PATROL 

Group s.r.o. 
14 Nařízení města Kuřimi č. 2/2018 
 Nařízení města Kuřimi_2018_2_Místní komunikace a chodníky_FINAL 
15 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací 
 15A - rozpočet a výhled 2019-2021 CSSK 
 15B - rozpočet a výhled 2019-2021 MŠ 
 15C - rozpočet a výhled 2019-2021 ZŠJ 
 15D - rozpočet a výhled 2019-2021 ZŠT 
16 Potravinová pomoc 
 16A - dohoda o potravinové pomoci 
 16B - výroční zpráva 2017 
17 Nové platové výměry ředitelkám CSSK a SKCK 
 17A - platový výměr ředitelka CSSK 
17/1 Nové platové výměry ředitelkám CSSK a SKCK 
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 17/1B - platový výměr ředitelka SKCK 
18 Nové platové výměry ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim 
 18A1 - platový výměr Mgr. Slámová 
18/1 Nové patové výměry ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim 
 18A2 - platový výměr Mgr. Mach 
18/2 Nové platové výměry ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim 
 18A3 - platový výměr Mgr. Bc. Kočevová 
19 „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření dodatku č. 1 19A - dodatek č. 1 
 19B - smlouva 
20 Příloha ke smlouvě o zaměstnávání odsouzených 
 20A - příloha ke smlouvě s VS ČR 
21 Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., Kuřim – příkazní smlouvy 

o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek 
21/1 Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., Kuřim – příkazní smlouvy 

o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek 
21/2 Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., Kuřim – příkazní smlouvy 

o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek 
21/3 Správa bytů Kuřim, s.r.o., Kuřim, INVESTSERVIS RK s.r.o., Kuřim – příkazní smlouvy 

o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek 
22 „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“- odlišný 

postup na zadání úpravy PD pro stavební část 
 22A - situace 
23 Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - vyhodnocení 
 23A - Protokol o otevírání obálek 
 23B - SoD Lébl 
24 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 24A - zápis o výběru 
 24B - zápis ze šetření 
 24C - pořadník DPS 
25 Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2018 
 25A - Podklady pro poskytnutí odměny 
26 Výběrové řízení – pořadník – byt č. 1260/59 – nájemní smlouva 
27 Nákup infrakabiny pro Wellness Kuřim k rozšíření služeb aqauparku 
 27A - nákres 


