
 
 

 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2019 konané dne 30. 1. 2019 
 
Přítomni: 
Ing. Petr Ondrášek – místostarosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 14:05 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 1. 2019 

2 Prodej chladicího pizza stolu 

3 Prodej osobního automobilu Škoda Fabia 1.4 

4 Nebytový prostor č. 847/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 

4/1 Nebytový prostor č. 847/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 

5 DR. OPTIK Moravia s.r.o. – reklama na silničním zábradlí – žádost o prominutí smluvní 
pokuty za pozdní platbu 

6 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim – Dodatek č. 1 

7 PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku  

7/1 PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku  

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

8/1 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, S. Čecha, sm. NNk, 
WETAG, p. č. 1457/14“ 

8/2 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, S. Čecha, sm. NNk, 
WETAG, p. č. 1457/14“ 

9 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 

10 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek 
č. 4 k SOD 

11 Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního 
prostoru“ 

12 Schválení dodatku č. 78 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. 



 
 

 

13 KOCMAN envimonitoring s.r.o. - provoz varovného, předpovědního a výstražného 
systému  

14 Úřad práce - uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 

14/1 Úřad práce - uzavření smluvního vztahu na stavební práce - elektroinstalace 

14/2 Úřad práce - uzavření smluvního vztahu na stavební práce - EZS 

15 Vzdání se funkce a jmenování vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Kuřim  

16 Uzavření licenční smlouvy 

17 Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 

18 Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2018 

19 Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2018 

20 Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2018 

21 MAS Brána Brněnska z. s. - uzavření darovací smlouvy 

22 Vyčlenění částky z drobných investic 

23 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení - zrušení 
zadávacího řízení 

24 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 1. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Oddělení životního prostředí odboru stavebního a životního prostředí žádá o prodloužení 
termínu plnění usnesení: 
č. 528/2018 
Důvodová zpráva: 
vzhledem k tomu, že se jedná o komplikovanější případ a kácení bylo projednáváno s AOPK, řešil se 
posudek, náhradní výsadba atd. vše se zpozdilo na vyřízení rozhodnutí ke kácení. Jakmile dojde 
k podpisu rozhodnutí a poleví mrazy, bude domluveno kácení. 
Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 5. 2019. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Diskuse: 
K. Torn – žádá radu města o prodloužení usnesení č. 623/2018 do 31. 3. 2019 z důvodu vyřizování 
stavebního povolení. 
 
Přijaté usnesení: 23/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 1. 

2019 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 528/2018 do 31. 5. 2019 a usnesení 
č. 623/2018 do 31. 3. 2019. 

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



 
 

 

2. Prodej chladicího pizza stolu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
V majetku města Kuřim je evidován chladicí stůl určený na přípravu pizzy, inventární číslo 
MUKUH000D8HB, dále jen „stůl“. Stůl město odkoupilo od nájemce restaurace v kulturním domě jako 
použitý v roce 2012 za cenu 35.000 Kč. 
Jelikož se s využitím stolu do budoucna v restauraci nepočítá a stůl chátrá v nevyhovujících 
podmínkách pro uskladnění, OMP se souhlasem vedení města nabídl stůl k prodeji za cenu 20.000 Kč 
na stránkách sbazar.cz a bazoš.cz. Na inzerát, vyvěšený 30 dnů nereagoval žádný zájemce. Na 
opětovné zveřejnění za nižší cenu 15.000 Kč se ozval zástupce společnosti JKD 34 s.r.o., s tím že 
nabízí za stůl 13.000 Kč. Dne 17. 1. 2019 si kupující stůl prohlédl a na základě stavu stolu 
(opotřebení, chybí kryt kompresoru, chybí gastronádoby) upřesnil nabídkovou cenu na 11.000 Kč. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva 

B - pizza stůl foto 
 
Přijaté usnesení: 24/2019 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností JKD 34 s.r.o., se 

sídlem Dělnická 103/5, 370 06 České Budějovice. IČ 06539301, jejímž předmětem 
je prodej chladicího pizza stolu za cenu 11.000 včetně DPH. 

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

3. Prodej osobního automobilu Škoda Fabia 1.4 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Na základě pokynu tajemníka MěÚ Kuřim zrealizoval technik autorizovaného prodejce vozů Škoda 
ocenění k prodeji osobního automobilu Škoda Fabia 1.4 Classic 50 kW, RZ 4B6 8011, datum výroby 
28. 7. 2000, najeto 237 685 km. Jde o nejstarší vozidlo úřadu. Více v příloze protokol ocenění. Toto 
vozidlo prodejce navrhuje odkoupit od města v rámci akce „Trade in bonus“ za cenu 1.000 Kč + 
25.000 Kč sleva při pořízení nového vozu na operativní leasing. 
 
Současně je předkládána smlouva o operativním leasingu na nový osobní automobil Škoda Octavia 
1.4 TSI Trumf 110 kW. Doba leasingu je 60 měsíců, měsíční splátka 6.622 Kč bez DPH, tj. 8.013 Kč 
vč. DPH. V ceně operativního leasingu předmětného vozidla je veškerý servis, údržba a pravidelné 
servisní náklady, havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění skla, pojištění právní ochrany, silniční 
asistence, přihlášení vozidla, poplatky OSA a silniční daň dle přílohy smlouvy. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - podmínky 
 
Přijaté usnesení: 25/2019 - RM schvaluje prodej osobního automobilu Škoda Fabia 1.4, RZ 4B6 

8011 a uzavření smlouvy na operativní leasing osobního automobilu Škoda 
Octavia 1.4 dle zápisu. 

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



 
 

 

4. Nebytový prostor č. 847/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy 
dohodou, záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem nebytového prostoru č. 847/10 o výměře 95,30 m

2
 umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 845, 846 v ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 v ul. nám. 
Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem tohoto nebytového prostoru je na základě Nájemní smlouvy č. 2012/O/0036 ve znění 
Dodatku č. 1 od 15. 12. 2012 paní Bc. Kateřina Jarošová, MBA, se sídlem Chytilova 775/4, 624 00 
Brno, IČ 64319911. 
 
Paní Jarošová dne 9. 1. 2019 požádala o ukončení Nájemní smlouvy dohodou. 
Paní Jarošová současně požádala o poskytnutí finančního vyrovnání ve výši 380.000 Kč. 
 
Nebytový prostor č. 847/10 (bývalá cukrárna) byl v roce 2012 nevyhovující k okamžitému podnikání. 
Již ve své nabídce ke zveřejněnému záměru paní Jarošová uvedla, že je nezbytné před zahájením 
nájmu provést rekonstrukci nebytového prostoru, která by se skládala z: 

- reinstalace stávajících rozvodů vody a instalace nových rozvodů s vybudováním nových 
sociálních zařízení 

- nové elektroinstalace 
- opravy podlah a pokládky podlahových krytin 
- opravy omítek, nové výmalby prostor 
- výměny vstupních dveří 
- výměny skleněných výlohových skel 

Rekonstrukce byla tehdy odhadnuta na 450.000 Kč. V nabídce paní Jarošová dále uvedla, že by tato 
vložená investice nebyla po úřadu nárokována slevou z nájemného a ani po ukončení smluvního 
vztahu nárokována k proplacení. Požadovala však minimální dobu nájmu alespoň 5 let. Takto, dle 
požadavku paní Jarošové, byla i nájemní smlouva koncipována, a to v bodu 4.8. nájemní smlouvy 
č. 2012/O/0036 ve znění dodatku č. 1, který zní: 
4.8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je nájemce povinen po skončení nájemního vztahu 

odevzdat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém se bude nacházet po provedení 
odsouhlasených úprav s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Po provedení odsouhlasených 
úprav bude skutečný stav zadokumentován. Nájemce se zavazuje, že provede níže uvedené 
úpravy, které v případě ukončení nájmu ponechá v nebytovém prostoru ve vlastnictví 
pronajímatele, aniž by požadoval úhradu vložených nákladů. Výjimka je dohodnuta v čl. 9.3. 
této smlouvy. 
Plánované úpravy: 
a) výměna stávajících výloh za nové 
b) úprava podlahy 
c) rekonstrukce sociálního zázemí 
d) snížení stropů sádrokartonem 

Bod 9.3. zmíněné nájemní smlouvy, na který je odkazováno v čl. 4.8., zní: 
9.3. V případě, že pronajímatel ukončí do 30.06.2017 tuto smlouvu podle ustanovení čl. 9.2. (tj. 

bez udání důvodu), zavazují se smluvní strany vstoupit do jednání o způsobu majetkového 
vypořádání pronajímatelem odsouhlasených investic. Nedojde-li k dohodě, bude vypracován 
znalecký posudek, který určí zůstatkovou hodnotu investic. Náklady na vypracování 
znaleckého posudku ponesou obě strany rovnoměrně. K 30. 6. 2017 pozbývá toto ustanovení 
účinnosti. 

Pronajímatel nájemní smlouvu jednostranně neukončil, avšak paní Jarošová v nebytovém prostoru 
podnikat přestala již cca před dvěma roky, Nájemní smlouva však ukončena nebyla a nájemné 
z nevyužívaného nebytového prostoru doposud hradila. Současně se po dobu posledních cca dvou let 
pokoušela za sebe sehnat nového nájemce. 
Dle výše uvedeného nemá město vůči nájemci žádnou povinnost z titulu finančního vyrovnání. 
Ve své žádosti ze dne 9. 1. 2019 však paní Jarošová uvádí, že předpokládané náklady na 
rekonstrukci se z původních 450.000 Kč ve skutečnosti vyšplhaly na téměř 850.000 Kč, a to z důvodu 
dalších nutných víceprací, které se objevily až během oprav. Další provedené práce: 



 
 

 
- vyrovnání původních podlah v celém prostoru (rozdíl výšek podlah byl až 10 cm) 
- vybudování nových příček 
- stropní konstrukce v celém prostoru (snížení z důvodu různých nepraktických výšek) 
- přeložka trubek na studenou a teplou vodu (trubky jsou nyní vedeny kolem zdí a jsou skryté 

pod sádrokartonem) 
- oprava otopného systému 
- zednické a podlahářské vícepráce 
- vybudování zázemí kuchyňky. 

 
Nebytový prostor je nyní ve stavu k okamžitému pronájmu. Z výše uvedených důvodů žádá paní 
Jarošová o finanční vyrovnání. OMP k žádosti uvádí, že nebytový prostor byl skutečně ve stavu 
neschopného dalšího pronájmu a v případě, že by rekonstrukci nerealizovala paní Jarošová, muselo 
by ji realizovat město. 
 
OMP nemá námitek dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 1. 2019 uzavřít. Současně 
navrhuje schválit záměr na pronájem nebytového prostoru dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
a předložit na zasedání zastupitelstva města v březnu návrh ve věci poskytnutí daru paní Jarošové ve 
výši …………………… Kč. 
 
Paní Jarošová hradí v současné době nájemné ve výši 105,39 Kč/m

2
/měs. Po valorizaci by nájemné 

činilo 107,60 Kč/m
2
/měs. Ceny komerčních pronájmů kanceláří a obchodních prostor se v Kuřimi 

pohybují od 139 Kč/m
2
/měs. do cca 220 Kč/m

2
/měs. Uvažovaná výše nájemného pro Úřad práce ČR 

v nebytovém prostoru č. 844/9 činí 100 Kč/m
2
/měs. OMP navrhuje schválit záměr na pronájem 

předmětného nebytového prostoru za nájemné ve výši min. 107 Kč/m
2
/měs. + zálohy na služby. 

V případě, že by město přistoupilo na finanční vyrovnání ve výši 380.000 Kč, vložená investice by se 
při nájemném ve výši 107 Kč/m

2
/měs. vrátila během cca 3 let. 

OMP záměr zveřejní jak na webových stránkách a facebooku města Kuřimi, tak na realitním portále. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení NS 

B - záměr 
 
Diskuse: 
L. Ambrož - byl by pro poskytnutí finančního vyrovnání. Do zastupitelstva města by měl jít v tomto 
duchu materiál k jednání. 
P. Ondrášek - je to nestandardní postup. Společnost RAPO si také pronajaté prostory zhodnocuje, 
nežádá žádné vyrovnání, finanční prostředky do prostor vkládají dobrovolně, protože je to jejich 
podnikatelské rozhodnutí. 
M. Vlk - správná částka k vyrovnání je taková, která by stála nás, kdybychom si rekonstrukci dělali 
sami. 
 
Přijaté usnesení: 26/2019 - RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 2012/O/0036 ze dne 14. 

12. 2012, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené s paní Bc. Kateřinou Jarošovou, MBA, 
se sídlem Chytilova 775/4, 624 00 Brno, IČ 64319911, jejímž předmětem je 
pronájem nebytového prostoru č. 847/10 umístěného v I. NP bytového domu č. p. 
845 - 847, který je součástí pozemku parc. č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to 
dohodou ke dni 30. 1. 2019. 

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

4/1. Nebytový prostor č. 847/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy 
dohodou, záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 27/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 847/10 

o výměře 95,30 m
2
, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 845, 



 
 

 
846 v ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 v ul. nám. Osvobození, který je součástí 
pozemku parc. č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim, k obchodním účelům nebo 
službám, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 
min. 107 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, ve znění dle přílohy. 

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

5. DR. OPTIK Moravia s.r.o. – reklama na silničním zábradlí – žádost 
o prominutí smluvní pokuty za pozdní platbu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Společnost DR. OPTIK Moravia s.r.o., se sídlem Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 15 - Hostivař, 
IČ 27251349 má s městem Kuřim uzavřenou Smlouvu o umístění reklamy na silničním zábradlí 
č. 2017/O/0002, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, kterými byla vždy prodloužena doba umístění 
reklamy na silničním zábradlí. Nájem dle výše uvedené Nájemní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 
skončil dne 31. 10. 2018. 
Společnost měla částku za pronájem zábradlí od 1. 11. 2018 ve výši 5.808 Kč uhradit do 15. 11. 2018, 
úhrada však proběhla až 18. 12. 2018. OMP proto společnosti vyčíslila smluvní pokutu za pozdní 
platbu dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy č. 2017/O/0002 ve výši 1.650 Kč. Dne 9. 1. 2019 byla na město Kuřim 
doručena žádost o prominutí smluvní pokuty za pozdní platbu. 
OMP k tomu uvádí: 
OMP komunikoval ohledně prodloužení doby umístění reklamy s jednatelem společnosti 
prostřednictvím e-mailové korespondence. Jednatel vždy na běžný e-mail reagoval během 2-3 dnů. 
Dne 23. 10. 2018 byl přílohou e-mailu odeslán k odsouhlasení dodatek č. 2 spolu s novým variabilním 
symbolem a s informací o nutnosti částku uhradit do 15. 11. 2018. Na tento e-mail jednatel 
nereagoval. Dne 1. 11. 2018 byl na stejnou e-mailovou adresu zaslán další e-mail s již konečným 
zněním dodatku č. 2 s prosbou, aby dodatek vytiskl, podepsal a zaslal k podpisu na město Kuřim. 
Současně byl opět upozorněn na nutnost uhradit částku do 15. 11. 2018. Na tento e-mail také nikdo 
nereagoval. OMP dne 11. 12. 2018 telefonicky kontaktoval jednatele společnosti s tím, že na OMP 
dosud nebyl zaslán podepsaný dodatek č. 2 a že není uhrazena platba za pronájem zábradlí. Platba 
byla na účet města připsána 18. 12. 2018. Jednatel společnosti sdělil, že výše uvedené dva e-maily 
neobdržel. Následně však prozkoumal i složku nevyžádané pošty a zjistil, že tyto dva e-maily skončily 
právě zde, a proto se k němu nedostala informace ani o platbě a ani o prodloužení smlouvy. Po 
telefonickém hovoru dne 11. 12. 2018 bylo vše dáno do pořádku a jednatel společnosti požádal 
o prominutí smluvní pokuty. 
 
OMP proto dává RM ke zvážení, zda vyčíslenou pokutu za pozdní platbu společnosti DR. OPTIK 
Moravia s.r.o. prominout. 
 
Přijaté usnesení: 28/2019 - RM schvaluje prominutí smluvní pokuty za pozdní platbu ve výši 

1.650 Kč dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy o umístění reklamy na silničním zábradlí 
č. 2017/O/0002, ve znění Dodatku č. 1 a 2, společnosti DR. OPTIK Moravia s.r.o., 
se sídlem Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 15 - Hostivař, IČ 27251349. 

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

6. Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim – Dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 11. 12. 2018 Smlouvu o pachtu č. 2018/O/0061 se společností Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 s účinností 
od 1. 2. 2019. Vzhledem ke stále se prodlužujícímu termínu dokončení rekonstrukce budovy 



 
 

 
Kulturního domu, předkládá OMP radě města ke schválení Dodatek č. 1, kterým bude posunut termín 
účinnosti smlouvy o pachtu. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - navrhuje termín 1. 5. 2019, který bude uveden v dodatku. 
 
Přijaté usnesení: 29/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2018/O/0061 ze dne 11. 12. 2018 se společností Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 dle přílohy. 

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

7. PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Společnost PSG Construction a.s., stavební společnost, se sídlem Napajedelská 1552, Otrokovice, 
IČ 05042020, požádala město Kuřim o krátkodobý pronájem pozemku parc. č. 2994/26 v k. ú. Kuřim 
o výměře 221 m

2
 za účelem zřízení „zařízení staveniště“ vizte př. A, B. Zařízení staveniště bude 

použito pro výstavbu „Polyfunkčního domu veterinární medicíny - Sevaron“ na pozemku parc. 
č. 2994/96 v k. ú. Kuřim. Plánovaná doba nájmu se předpokládá v období od 1. 2. do 31. 10. 2019, tj. 
9 měsíců. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje v období od 1. 2. do 28. 2. 2019 pronajmout pozemek 
jako krátkodobý pronájem bez záměru (vizte příloha C) a na další období vyhlásit záměr na nájem 
pozemku. 
 
OMP navrhuje nájemné ve výši 15 Kč/m

2
/měsíc (180 Kč/m

2
/rok). Oproti Obecně závazné vyhlášce 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se jedná se o dvojnásobnou částku oproti ceně 
pro kuřimské občany. Výše nájemného je zároveň odvozena z pronájmu pozemku jako zařízení 
stavby pro firmu Moravostav Brno v letech 2017, 2018. 
 
V případě nájemného 15 Kč/m

2
/měsíc činí nájemné z výměry 221 m

2
 částku ve výši 3.315 Kč/měsíc. 

 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 30/2019 - RM schvaluje pronájem pozemku parc. č.  2994/26 v k. ú. Kuřim 

o výměře 221 m
2
 společnosti PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 

1552, Otrokovice, IČ 05042020, za účelem zřízení zařízení staveniště, na dobu 
určitou od 1. 2. do 28. 2. 2019 za nájemné ve výši 15 Kč/m

2
/měsíc. 

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

7/1. PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 31/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 2994/26 v k. ú. 

Kuřim o výměře 221 m
2
 společnosti PSG Construction a.s., se sídlem 

Napajedelská 1552, Otrokovice, IČ 05042020, za účelem zřízení zařízení 



 
 

 
staveniště, na dobu určitou od 1. 3. do 31. 10. 2019 za nájemné ve výši 
15 Kč/m

2
/měsíc. 

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

8. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, S. Čecha, sm. NNk, WETAG, p. č. 1457/14“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s., zaslala městu Kuřim k podpisu 
dvě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Předmětem smluv je zřízení věcného 
břemene v souvislosti se stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, S. Čecha, sm NNk, 
WETAG, p. č. 1457/14“. 
 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa na ul. Sv. Čecha. 
 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 1463, 
2899 (LV č. 1) a 2785/1 (LV č. 7072) vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A. Z tohoto důvodu je potřeba 
k pozemkům zřídit věcné břemeno. 
 
Na tuto stavbu již rada města dne 9. 5. 2018, usn. č. 242/2018 zřízení věcného břemene schválila. 
Trasa zařízení distribuční soustavy (kabelu) však vedla jinou trasou. Stavbou byl dotčen pouze 
pozemek parc. č. 1463 k. ú. Kuřim. 
 
242/2018: 
RM schvaluje: zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování distribuční soustavy 
ve prospěch obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k části pozemku parc. č. 1463 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
 
Z důvodu změny trasy distribuční soustavy doporučuje OMP usnesení č. 242/2018 zrušit a schválit 
dvě nová usnesení, ke každému listu vlastnictví samostatně (požadavek společnosti E.ON Distribuce, 
a.s.). 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Jednou smlouvou bude věcné břemeno zřízeno k částem pozemků parc. č. 1463 a parc. č. 2899 vše 
v k. ú. Kuřim, LV 1, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč 
bez DPH. Druhou smlouvou bude věcné břemeno zřízeno k části pozemku parc. č. 2785/1 vše v k. ú. 
Kuřim, LV 7072, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez 
DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene budou uzavřeny smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Text budoucích smluv o zřízení věcného břemene předkládá 
OMP v příloze B, C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 32/2019 - RM ruší usnesení č. 242/2018 ze dne 9. 5. 2018 ve věci zřízení věcného 

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



 
 

 

8/1. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, S. Čecha, sm. NNk, WETAG, p. č. 1457/14“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 33/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 1463 a parc. č. 2899 vše v k. ú. a obci Kuřim, 
zapsaných na LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve 
výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

8/2. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, S. Čecha, sm. NNk, WETAG, p. č. 1457/14“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 34/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k části pozemku parc. č. 2785/1 v k. ú. a obci Kuřim, zapsaného na LV 
č. 7072. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč 
bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:35 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

9. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
trafostanice 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na základě smlouvy o dílo 2018/D/0085 a jejich dodatků, se společností ELQA s.r.o., Blanenská 
1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121, provádíme výstavbu trafostanice pro potřeby sportovního areálu. 
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a obtížné dohody s dodavatelem trafostanice při 
výměně transformátoru žádáme o prodloužení termínu realizace do 19. 4. 2019. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
 
 
 



 
 

 
Přijaté usnesení: 35/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0085 

na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ 
se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 se 
změnou termínu dokončení prací do 19. 4. 2019. 

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

10. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 
kapacit – III. etapa, Dodatek č. 4 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. 4 ke Smlouvě o dílo 2018/D/0028. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- provedení nových rozvodů vnitřního plynovodu - ZL č. 27 .............................. 10.550,80 Kč bez DPH 
ZL 27 navazuje na ZL 15, kdy při bouracích pracech a zdění v 1. PP místnost 0.02 a 0.08 dochází ke 
kolizi se stávajícím plynovodním potrubím, které bylo ukryto v SDK soklu 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 u stávajícího 
plynoměru. Varianta je ekonomicky výhodnější. ZL 15 obsahuje práce nutné pro odstranění potrubí. 
ZL 27 obsahuje položky provedení nového potrubí dle doplněné PD. 
 
- provedení přeložky stoupacího potrubí ústředního topení - ZL č. 28 ................. 6.390,39 Kč bez DPH 
V místě instalace plošiny pro osoby ZTP ve stávající budově vede stoupací potrubí radiátorů 
ústředního vytápění. Pro instalaci plošiny dle PD je nutné nejprve provést přeložení stoupacího 
potrubí ústředního vytápění do zdi. 
 
- doplnění předstěnového systému a závěsného WC - ZL č. 29 ....................... 14.719,72 Kč bez DPH 
Mezi PD a soupisem prací je nesoulad v počtu závěsných klozetů včetně instalačních modulů. 
V soupisu prací je uveden počet o 2 kusy nižší. 
 
- provedení potrubí TUV místo ohřívačů TUV - ZL č. 30 ................................. 33.200,55 Kč bez DPH 
Mezi PD a skutečným vedením rozvodů ZTI je nesoulad. PD uvažuje s napojením rekonstruovaných 
WC v 1.NP stávající budovy místnost 1.06 na přívod teplé vody, který však v rámci stávajících rozvodů 
není v místě, kde PD uvádí. Je tedy nutné přivést teplou vodu a recirkulaci ze stávajících rozvodů 
v chodbě místnost 0.08. Po provedení těchto dodatečných rozvodů je možné vypustit průtokové 
ohřívače projektované v 1. PP a 1. NP u zařizovacích předmětů původně mimo dosah potrubí 
a provést napojení všech zařizovacích předmětů na nové rozvody. 
Méněpráce ........................................................................................................... -11.326,35 Kč bez DPH 
 
- doplnění svítidel dle PD - ZL č. 31 ................................................................. 106.700,00 Kč bez DPH 
Mezi PD a soupisem prací je nesoulad v počtu svítidel. 
Méněpráce ........................................................................................................... -57.870,00 Kč bez DPH 
 
- bourání římsy s oplechováním - ZL č. 32 ........................................................... 6.069,71 Kč bez DPH 
PD neřeší bourání stávající římsy u staré jídelny a ani soupis prací neobsahuje položky na tyto práce. 
Římsa musí být zbourána pro zdivo přístavby, které vede nad stávající střechu. 
 



 
 

 
- výměně plastových dveří za hliníkové - ZL č. 33 ........................................... 185.040,00 Kč bez DPH 
OI navrhuje výměnu 2 kusů vstupních plastových dveří za hliníkové z důvodu změny využití dříve 
méně frekventovaných dveří. Dveře budou, dle požadavků PBŘ, doplněny o panikové kování.  
 
- zpevnění parapetního zdiva a zateplení nadpraží oken - ZL č. 34 .................. 50.713,50 Kč bez DPH 
Po konzultaci s dodavatelem oken projektant rozhodl o bezpečnějším uchycení oken do parapetního 
zdiva. Místo cihelného zdiva bude zdivo provedeno z tvárnic ztraceného bednění. Dále je nesoulad 
mezi PD a soupisem prací u zateplení betonového nadpraží oken v místě venkovních žaluzií. 
Méněpráce ............................................................................................................. -7.372,27 Kč bez DPH 
 
- záměně mycího stroje - ZL č. 35 ................................................................. 1.363.200,00 Kč bez DPH 
Z důvodu volby kvalitnějšího, energeticky a provozně úspornějšího výrobku investor rozhodl o změně 
typu mycího stroje a souvisejících výrobků - změkčovače vody a výjezdového stolu. 
Méněpráce ......................................................................................................... -639.219,00 Kč bez DPH 
 
- záměně vinylové podlahy místo teraca - ZL č. 36 ............................................ 39.542,90 Kč bez DPH 
Z důvodu obtížné proveditelnosti podlahy z litého teraca v malých plochách navrhujeme tuto podlahu 
v sociálních zařízeních 1.NP stávající budovy místnost č. 1.05 a 1.06 nahradit podlahou z vinylu. 
Méněpráce ........................................................................................................... -77.808,50 Kč bez DPH 
 
Cena víceprací Dodatek č. 4 
Cena víceprací bez DPH  ............................. 1.816.127,57 Kč 
DPH  ................................................................ 381.386,79 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  .............................. 2.197.514,36 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 4 
Cena méněprací bez DPH  ............................ - 793.596,12 Kč 
DPH  .............................................................. - 166.655,18 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  .............................. -960.251,30 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 4 
Cena celkem Dodatek č. 4 bez DPH  ........... 1.022.531,45 Kč 
DPH  ................................................................ 214.731,61 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 4 vč. DPH  .......... 1.237.263,06 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 
Navýšení Dodatek č. 4 bez DPH .................. 1.022.531,45 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ............... 40.013.036,24 Kč 
DPH  ............................................................. 8.402.737,61 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  .............. 48.415.773,85 Kč 
 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 1.237.263,06 Kč vč. DPH. 
 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 
č. 2018/D/0028. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 4 

B – změnový list 
 
 
 



 
 

 
Přijaté usnesení: 36/2019 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 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 1.237.263,06 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

11. Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, ul. Úvoz - 
obnova uličního prostoru“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název akce:   „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-002 
Veřejná zakázka:   na stavební práce zadaná formou zjednodušeného podlimitního řízení 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
realizace obnovy uličního prostoru v ulici Úvoz v celkové výši 11.600.000 Kč (dle rozpočtu PD). 
 
V roce 2018 proběhla v ulici Úvoz realizace rekonstrukce vodovodního řadu. Na jaře 2019 (cca od 
března do května) proběhne přeložka NN spol. EON a veřejného osvětlení ze vzduchu do země. 
Vzhledem k tomu, že po těchto akcích velká část zpevněných ploch zanikne, je potřeba tyto plochy ve 
stávajících poměrech obnovit. Zahájení stavebních prací na obnově uličního prostoru je naplánováno 
nejdříve na začátek července a dokončení nejpozději do konce listopadu 2019. Administraci veřejné 
zakázky provádí paní Renata Petrželová, která sestavila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy 
o dílo. 
 
Dne 22. 1. 2019 Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo zahájení výše uvedené akce. Realizace akce 
bude hrazena z ORG 1411000000 „Úvoz - Rekonstrukce komunikace a VO“. 
 
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje 
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnoticím kritériem je 
nejnižší nabídková cena, OI nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, což 
umožňuje novela zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 37/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace 

akce "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru" a dále schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky. 

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

12. Schválení dodatku č. 78 Nájemní a provozní smlouvy 
s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 78 Nájemní a provozní 
smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřenou s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválenou usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 16. 4. 2002 
(č. 1041/2002), dále jen „Dodatek“. 



 
 

 
 
Tímto dodatkem město Kuřim pronajímá na dobu neurčitou majetek, který byl předmětem realizace 
akce „Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“: 

· Investiční náklady na realizaci: 6.904.570 Kč bez DPH; 
Parcely ve vlastnictví města: 3084/4 a 3084/3; 
Stavební povolení: nevyžaduje; 
Kolaudační souhlas: nevyžaduje. 

· Z majetku se vyjímá zastaralá technologie zabezpečení v hodnotě 170.740 Kč. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 38/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 78 Nájemní a provozní smlouvy 

o provozování vodovodů a kanalizací se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ 46347275, kterým město Kuřim pronajímá majetek pořízený v rámci akce 
„Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“ v hodnotě 
6.904.570 Kč bez DPH, tj. 8.354.530 Kč a vyjímá z majetku zastaralou technologii 
v hodnotě 170.740 Kč bez DPH, tj. 206.595 Kč vč. DPH. 

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

13. KOCMAN envimonitoring s.r.o. - provoz varovného, 
předpovědního a výstražného systému 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční navrhuje Radě města Kuřimi schválit odlišný postup v souladu se směrnicí 
S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při uzavření Smlouvy o dílo se 
společností KOCMAN envimonitoring s.r.o, se sídlem Lišejníkova 1034/1, Žebětín, 641 00 Brno, 
IČ 03108279, jejímž předmětem je zajištění funkční způsobilosti lokálního varovného, předpovědního 
a výstražného systému. 
 
V roce 2018 při realizaci akce „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného 
systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ (dále 
jen „MVVS a DDP“) byly v Kuřimi zprovozněny spol. TELMO a.s. a spol. Empemont tři vodoměrné 
stanice a dva srážkoměry. Tato zařízení jsou propojená se systémem Jednotného varování 
a informování Jihomoravského kraje. 
 
Datové přenosy, zobrazení a archivace dat v rámci provozu MVVS a DPP budou poskytovány jedním 
ze subdodavatelů vysoutěženého a již realizovaného řešení, v tomto případě společností Kocman 
envimonitoring s.r.o., jejíž ceny jsou v případě datových služeb lepší než od současného 
vysoutěženého poskytovatele telekomunikačních služeb města Kuřimi a v případě ostatních služeb 
jsou cenově i místně obvyklé. Firma působí na trhu v oblasti monitoringu od roku 1994.  
 
Služba - jednotlivé položky (ceny uvedeny v návrhu smlouvy): datahostihgový server  
        paušál SIM 
        přístup pro veřejnost 
        správa měřící techniky 
 
Celková cena za výše uvedené služby/rok:   12.000 Kč bez DPH 
 
Vzhledem k výše uvedenému a tomu, že náklady na provoz za období pěti let překročí hodnotu 
50.000 Kč bez DPH, navrhuje odbor investiční schválení odlišného postupu při uzavření Smlouvy 
o dílo se společností KOCMAN envimonitoring s.r.o. 
 



 
 

 
Náklady na provoz MVVS a DPP (datové přenosy, zobrazení a archivaci dat) budou čerpány z ORG 
9024000000 „Místní rozhlas“. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - co je důvodem odlišného postupu? 
S. Bartoš – společnosti, které to umí nejen dodat, ale i provozovat jsou tři v celé republice. Když jsme 
soutěžili výběrové řízení na celou zakázku, tak vítěz si jako subdodavatele vybral společnost Kocman, 
tzn. subdodavatel byl součástí výběrového řízení. To výběrové řízení nám ale neřešilo samotné 
provozování toho systému. Proto jsme se rozhodli oslovit přímo tuto společnost, o které víme, že nám 
dodají vše, co potřebujeme a budou to umět i provozovat. Například společnost O2 nám mohou dodat 
co potřebujeme, ale neumí nám to provozovat. 
 
Přijaté usnesení: 39/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele a schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo se společností KOCMAN envimonitoring s.r.o, se sídlem 
Lišejníkova 1034/1, Žebětín, 641 00 Brno, IČ 03108279, za celkovou cenu 
12.000 Kč bez DPH/rok, tj. 14.520 Kč vč. DPH/rok, jejímž předmětem je zajištění 
funkční způsobilosti lokálního výstražného systému. 

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

14. Úřad práce - uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Stavební úpravy nebytových prostor pro Úřad práce ČR“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-002 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s rozhodnutím o přemístění pobočky Úřadu práce do prostor bytového 
domu ul. Bezručova čtvrť 844/5 s přístupem z náměstí Osvobození, což se ukazuje jako vhodný krok 
směrem k revitalizaci prostoru náměstí. Přestěhováním navíc dojde k uvolnění kancelářských kapacit 
v budově Městského úřadu. 
 
V této souvislosti byla zahájena jednání se zástupci Úřadu práce ČR a projekční práce stavebních 
úprav. Zahájení prací je plánováno na 02/2019, a to s ohledem termín pro stěhování Úřadu práce ČR. 
 
Odbor investiční navrhuje v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, článku VIII. 
Odlišné postupy, uzavřít Smlouvu o dílo na stavební práce s firmou Stavební firma Matyáš s.r.o., se 
sídlem na adrese Ochoz u Brna 363, 664 02, IČ 29298113. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1414 „ÚP přesun, oprava prostorů na nám. Osvobození“. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B – cenová nabídka 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - co je důvodem odlišného postupu? 
S. Bartoš – problémem zakázky je časová tíseň a tuto společnost máme prověřenou v cenách, také 
nám byli schopni udělat rozpočet na stavbu, protože na toto nemáme projekt. 
P. Ondrášek - tzn. podíleli se na tvorbě projektové dokumentace projektu. 
K. Torn - nemohli jsme předpokládat, jak jednání dopadnou. Naléhavost podtrhují návazné práce na 
přesunu kanceláří na úřadu. 



 
 

 
S. Bartoš - tato firma je nám schopna udělat požadované práce v požadovaném termínu, působí 
současně na stavbě ZŠ Jungmannova. Máme s nimi dobré zkušenosti. 
 
Přijaté usnesení: 40/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy nebytových prostor pro 
Úřad práce ČR“ se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 
664 02, IČ 29298113, za cenu 1.960.332,77 Kč bez DPH (tj. 2.372.002,65 Kč 
s DPH). 

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

14/1. Úřad práce - uzavření smluvního vztahu na stavební práce - 
elektroinstalace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   "Stavební úpravy nebytových prostor pro Úřad práce - elektro“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-001 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s rozhodnutím o přemístění pobočky Úřadu práce do prostor bytového 
domu ul. Bezručova čtvrť 844/5 s přístupem z náměstí Osvobození, což se ukazuje jako vhodný krok 
směrem k revitalizaci prostoru náměstí. Přestěhováním navíc dojde k uvolnění kancelářských kapacit 
v budově Městského úřadu. 
 
V této souvislosti byla zahájena jednání se zástupci Úřadu práce ČR a projekční práce stavebních 
úprav. Zahájení prací je plánováno na 02/2019, a to s ohledem termín pro stěhování Úřadu práce ČR. 
 
Odbor investiční navrhuje v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, článku VIII. 
Odlišné postupy, uzavřít smluvní vztah na stavební práce - elektroinstalace se společností Ronald 
Gracias, se sídlem na adrese Malhostovice 257, 663 03 Tišnov, IČ 67597025. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1414 „ÚP přesun, oprava prostorů na nám. Osvobození“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Diskuse: 
S. Bartoš - systém ostrahy musíme napojit na systém radnice. Pan Gracias už pro nás realizoval 
práce a vybíráme dodavatele, který zde už působí a poskytuje nám servis. 
 
Přijaté usnesení: 41/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele a schvaluje 
uzavření smluvního vztahu na dodávku elektroinstalace do budoucích prostor sídla 
pobočky Úřadu práce ČR se společností Ronald Gracias, se sídlem Malhostovice 
257, 663 03 Tišnov, IČ 67597025 za cenu 185.957,10 Kč bez DPH (tj. 
225.008,09 Kč s DPH) na akci "Stavební úpravy nebytových prostor pro Úřad 
práce - elektro“. 

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



 
 

 

14/2. Úřad práce - uzavření smluvního vztahu na stavební práce - 
EZS 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Stavební úpravy nebytových prostor pro Úřad práce - EZS“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-002 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s rozhodnutím o přemístění pobočky Úřadu práce do prostor bytového 
domu ul. Bezručova čtvrť 844/5 s přístupem z náměstí Osvobození, což se ukazuje jako vhodný krok 
směrem k revitalizaci prostoru náměstí. Přestěhováním navíc dojde k uvolnění kancelářských kapacit 
v budově Městského úřadu Kuřim. 
 
V této souvislosti byla zahájena jednání se zástupci Úřadu práce ČR a projekční práce stavebních 
úprav. Zahájení prací je plánováno na 02/2019, a to s ohledem termín pro stěhování Úřadu práce ČR. 
 
Odbor investiční navrhuje v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, článku VIII. 
Odlišné postupy, uzavřít smluvní vztah na stavební práce - elektronický zabezpečovací systém 
s firmou COMIMPEX s.r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ 46972439. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1414 „ÚP přesun, oprava prostorů na nám. Osvobození“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Diskuse: 
S. Bartoš - vybíráme společnost, která pro nás realizovala práce na radnici a která zde stále působí. 
 
Přijaté usnesení: 42/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele a schvaluje 
uzavření smluvního vztahu na dodávku Elektronického zabezpečovacího systému 
do budoucích prostor sídla pobočky Úřadu práce ČR se společností COMIMPEX 
s.r.o., se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ 46972439, za cenu 62.875 Kč 
bez DPH (tj. 72.285,55 Kč s DPH) na akci „Stavební úpravy nebytových prostor pro 
Úřad práce - EZS“. 

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

23. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního 
vybavení - zrušení zadávacího řízení 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města na své 40. schůzi dne 11. 12. 2018 schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní 
veřejné zakázky na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního 
vybavení. Jednalo se o veřejnou zakázku rozdělenou na části: 
Část 1 - Interiérový nábytek pevně spojený se stavbou 
Část 2 - Volný nábytek 
Část 3 - Ostatní vybavení, informační a orientační systém, 
která byla v plném rozsahu vyhlášena elektronicky pomocí certifikovaného Národního elektronického 
nástroje NEN. 
Výzva byla dále odeslána 14 dodavatelům. Dle zpětné vazby od některých z nich, je právě 
administrace v systému NEN odradila od podání nabídky. 
Administraci veřejné zakázky provádí společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 
 



 
 

 
Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 11. 1. 2019, byla podána pouze nabídka jediného účastníka, a to 
do Části 2 veřejné zakázky. Do Částí 1 a 3 veřejné zakázky nebyla podána žádná nabídka. 
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím 
řízení žádný účastník. S ohledem na skutečnost, že do Částí 1 a 3 veřejné zakázky nebyla podána 
žádná nabídka, tj. v zadávacím řízení v současné době není pro Části 1 a 3 žádný účastník, nezbývá 
zadavateli, než v souladu se zákonem, tyto dvě části veřejné zakázky zrušit. 
 
V Části 2 veřejné zakázky, do níž byla podána pouze jediná nabídka, dává zákon zadavateli možnost 
zadávací řízení též zrušit. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že projekční rozpočet, který byl podkladem k nastavení předpokládané 
hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky v zadávací dokumentaci, byl v Části 1 výrazně 
podhodnocen a v Části 2 naopak nadhodnocen, jeví se v současné chvíli pro zadavatele jako 
nejvhodnější řešení zrušit celé zadávací řízení, tedy zrušit všechny části veřejné zakázky a po novém 
stanovení předpokládaných hodnot jeho částí, zadávací řízení opětovně vyhlásit. 
 
OI proto na základě návrhu administrátora doporučuje radě města schválit zrušení zadávacího řízení. 
Po úpravě zadávací dokumentace bude tato neprodleně předložena Radě města ke schválení, aby 
mohlo být zadávací řízení co nejdříve znovu vyhlášeno. 
 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města 
pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. 
Zastupitelstvo města dne 22. 1. 2019 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2019 
částku 69,5mil. Kč. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - v pátek proběhne mimořádná schůze rady města, kde budeme schvalovat nové 
výběrové řízení. Bohužel nemůžeme použít výběrové řízení bez uveřejnění, protože byl rozpočet 
projektantem špatně sestaven. Proto jdeme cestou nového výběrového řízení. 
 
Přijaté usnesení: 43/2019 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního 
vybavení. 

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

15. Vzdání se funkce a jmenování vedoucí Odboru obecní 
živnostenský úřad MěÚ Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Ke dni 28. 2. 2019 požádala Mgr. Alena Trtílková o skončení trvalého pracovního poměru a současně 
se vzdala funkce vedoucí Odboru obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Kuřim z důvodu 
odchodu do starobního důchodu. 
V souladu se zněním § 7 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územně 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na tuto pozici. 
Na základě závěrů výběrové komise předkládá tajemník MěÚ Kuřim Radě města Kuřimi návrh na 
jmenování. 
Novou vedoucí Odboru obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Kuřim navrhuje uchazečku 
Ing. Lenku Blechtovou a to od 1. 3. 2019. 
 
Přílohy: A - jmenování 
 



 
 

 
Přijaté usnesení: 44/2019 - RM jmenuje na návrh tajemníka Městského úřadu Kuřim Ing. Lenku 

Blechtovou vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Kuřim, 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s účinností od 1. 3. 2019. 

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

16. Uzavření licenční smlouvy 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Předkládáme licenční smlouvu na prezentační fotografie sportovní haly - v tiskové kvalitě. Při jejich 
zveřejnění na reklamních nosičích a na webech města a městských organizací je třeba dodržovat 
pravidla přiložené smlouvy. Samotné profesionální focení proběhlo na náklady architektů sportovní 
haly CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., ale využití fotografií městem je třeba podložit smlouvou s fotografy 
BoysPlayNice o autorském poplatku. 
 
Přílohy: A - licenční smlouva 
 
Přijaté usnesení: 45/2019 - RM schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi městem Kuřim a MgA. 

Martinem Tůmou, se sídlem Slezská 703, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČ 75244292 na poskytnutí autorských práv k 21 fotografiím Sportovní haly Kuřim 
za cenu 17.250 Kč. 

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

17. Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Dle smlouvy o výkonu funkce může být jednateli přiznána max. 4x ročně výkonnostní odměna. Tato 
výkonnostní odměna je nenárokovatelná a její výše je omezena uvedenou smlouvou. O přiznání této 
odměny rozhoduje valná hromada společnosti. 
 
Podle předběžných výsledků bude hospodaření společnosti v zisku s řadou pozitivních trendů 
(meziroční růst obratu služeb aquaparku a fitness). Pokud bychom se bavili o ročním porovnání 
návštěvnosti, tak je druhá nejvyšší v historii - přes pokladny prošlo 213 538 návštěvníků (včetně 
organizovaných skupin z řad pravidelných nájemců je návštěvnost přibližně 300 tisíc návštěvníků 
ročně). Proti loňsku jde o nárůst o 4,5 % (ovlivnila především dobrá návštěvnost letního koupaliště). 
Čistě vnitřní areál zaznamenal drobný pokles v návštěvnosti - cca 12 osob denně méně, než v roce 
2017. 
 
Vzhledem k tomu, že jednatel provedl řadu organizačních opatření pro zprovoznění a efektivní 
začlenění nové sportovní haly do provozu WK a jím řízená společnost má dobré ekonomické 
výsledky, navrhuji odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 46/2019 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 

schvaluje jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o., Ing. Janu Sojkovi za dobré 
ekonomické výsledky společnosti odměnu ve výši dle zápisu. 

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



 
 

 

18. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Milan Prosecký) 
 
Příjem a vyřizování stížností a petic se na Městském úřadě Kuřim řídí Pravidly pro přijímání 
a vyřizování stížností č. P1/2018/RM, schválenými usnesením Rady města Kuřimi č. 127/2018 dne 
14. 3. 2018 a Pravidly pro přijímání a vyřizování petic č. P1/2017/RM, schválenými usnesením Rady 
města Kuřimi č. 349/2017 ze dne 27. 6. 2017, vydanými v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. l) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
V roce 2018 bylo odborem Kancelář úřadu, který vede centrální evidenci všech stížností a petic 
evidováno 10 stížností, z nichž devět bylo shledáno jako nedůvodné, jedna stížnost byla podána 
částečně důvodná. Petice nebyla v roce 2018 podána žádná. 
 
STÍŽNOSTI: 
Celkem sedm stížností směřovaných proti nesprávnému úřednímu postupu či nevhodnému jednání 
úředníků Městského úřadu vyřídil podle článku 5 odst. 7. Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností 
tajemník úřadu, Ing. Karel Torn, CSc. Šest stížností bylo jako celek shledáno nedůvodnými. Obsahem 
jedné ze stížností na pracovníka úřadu bylo mimo jiné to, že stěžovatel, ač má zřízenu datovou 
schránku, obdržel dopis v listinné podobě prostřednictvím České pošty. Toto pochybení však nemělo 
vliv na zkrácení práva stěžovatele. 
 
Jedna ze stížností byla na Městský úřad Kuřim postoupena Krajským úřadem Jihomoravského kraje 
a týkala se znečišťování životního prostředí v obci Rozdrojovice. Stížnost prověřovala Ing. Martina 
Gibalová z odboru stavebního a životního prostředí, která po provedené kontrole na místě 
a následných fyzikálních a chemických zkouškách prokázala, že stížnost je neoprávněná. 
 
Poslední dvě stížnosti vyřizoval starosta města Mgr. Ing. Drago Sukalovský. Stížnosti směřovaly opět 
proti nevhodnému chování úředníků a po prošetření obou stížností byly tyto shledány jako nedůvodné. 
 
Přijaté usnesení: 47/2019 - RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2018. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

19. Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí předkládá zprávu o činnosti odboru od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Ve 
sledovaném období plnil odbor správní a vnitřních věcí úkoly stanovené v souladu s organizačním 
řádem. V činnosti odboru se neprojevily žádné závažné problémy. Personálně se situace na odboru 
stabilizovala. V současné době Odbor správní a vnitřních věcí Městského úřadu v Kuřimi (dále jen 
OSVV) zpracovává agendy matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, 
vidimace a legalizace, Czech POINTu a podatelny. Ke stěžejním úkolům odboru v roce 2018 patřila 
organizace voleb do Zastupitelstva města Kuřimi. Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti odboru za rok 2018 

B - výkaz o činnosti 
 
Přijaté usnesení: 48/2019 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti OSVV za rok 2018. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 
 



 
 

 

20. Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2018 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložena zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2018. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti OD 
 
Přijaté usnesení: 49/2019 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2018. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

21. MAS Brána Brněnska z. s. - uzavření darovací smlouvy 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. v zastoupení manažerů projektu (Bc. Jana Šťastná a Ing. 
Jaroslav Martínek) žádá o příspěvek na projekt pod názvem „SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ŠKOLKY“. 
Projekt už probíhá za účasti, v lednu se do něj již zapojily učitelky z MŠ Kuřim, která byla zapojena 
v období 2014 - 2018 do projektu Technických MŠ. Účastníci projektu například formou exkurzí 
a řemeslných workshopů vyměňují zkušenosti se zapojením do projektu Technické školky v ČR a na 
Slovensku. Doba trvání projektu je do 31. 10. 2019. Veškerá náklady projektu bude MAS Brána 
Brněnska hradit pomocí úvěru, jelikož dotace bude vyplacena až po ukončení projektu a jeho řádném 
vyúčtování, to znamená někdy v roce 2020. 
Projekt je financován z Operačního programu Intereg V-A, Slovenská republika - Česká republika 
Region Bílé Karpaty. Celkové náklady jsou 19.407 EUR, z toho dotace 16.400 EUR. Na 
spolufinancování se budou podílet zřizovatelé škol účastnících se projektu pomocí darů, z tohoto 
důvodu je připraven návrh darovací smlouvy. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 50/2019 - RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 7.500 Kč organizaci Místní akční 

skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim 
k financování projektu Společné Technické školy. 

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

22. Vyčlenění částky z drobných investic 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Na základě přiložené žádosti Mgr. Ondřeje Brychty navrhuji vyčlenění částky z drobných investic pro 
nákup klavíru (již používaného, případně z bazaru), který bude umístěn do patra rekonstruované 
odjezdové haly budovy vlakového nádraží v Kuřimi. Umístění v těchto místech bude představovat 
funkční i estetický doplněk prostoru. Je pozitivně předjednáno se zástupci vlastníka SŽDC a také 
předjednány podmínky provozování s panem Petrem Burianem, provozovatelem obchodní galerie 
v patře. Umístění klavíru v přízemí není vhodné z provozních důvodů a dalších plánů SŽDC v budově. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
K. Torn - klavír bude majetkem města, ale bude umístěn v budově, kterou nemáme pronajatou. 
P. Ondrášek - klavír bude umístěn na galerii v odjezdové hale, kterou má pronajatou Petr Burian. Pro 
klavír je třeba vymezit plochu 2 x 1 m. Musíme doladit smlouvu o umístění. 
 



 
 

 
Přijaté usnesení: 51/2019 - RM schvaluje vyčlenění částky 20.000 Kč z drobných investic na 

pořízení klavíru do haly kuřimského nádraží. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 
 
Místostarosta ukončil schůzi v 15:43 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek  Mgr. Ladislav Ambrož 
místostarosta města člen rady 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 30. 1. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 1. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Prodej chladicího pizza stolu 
 2A - kupní smlouva 
 2B - foto 
3 Prodej osobního automobilu Škoda Fabia 1.4 
 3A - smlouva 
 3B - podmínky 
4 Nebytový prostor č. 847/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 
 4A - dohoda o ukončení 
 4B - záměr 
4/1 Nebytový prostor č. 847/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 
5 DR. OPTIK Moravia s.r.o. – reklama na silničním zábradlí – žádost o prominutí smluvní 

pokuty za pozdní platbu 
6 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim – Dodatek č. 1 
 6A - dodatek č. 1 
7 PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku 
 7A - situace  
 7B - situace  
 7C - návrh krátkodobé smlouvy 
7/1 PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku  



 
 

 
8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, S. Čecha, sm. NNk, 

WETAG, p. č. 1457/14“ 
 8A - situace 
 8B - návrh smlouvy 
 8C - návrh smlouvy 
8/1 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, S. Čecha, sm. NNk, 

WETAG, p. č. 1457/14“ 
8/2 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, S. Čecha, sm. NNk, 

WETAG, p. č. 1457/14“ 
9 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 
 9A - dodatek č. 3 
10 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek 

č. 4 k SOD 
 10A - dodatek č. 4 
 10B - změnové listy dodatek č. 4 
11 Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního 

prostoru“ 
 11A - výzva 
 11B - návrh smlouvy o dílo 
12 Schválení dodatku č. 78 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi, a.s. 
 12A - návrh dodatku 
13 KOCMAN envimonitoring s.r.o. - provoz varovného, předpovědního a výstražného 

systému 
 13A - návrh smlouvy o dílo 
14 Úřad práce - uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
 14A - smlouva o dílo 
 14B - cenová nabídka 
14/1 Úřad práce - uzavření smluvního vztahu na stavební práce - elektroinstalace 
 14/1A - cenová nabídka 
14/2 Úřad práce - uzavření smluvního vztahu na stavební práce - EZS 
 14/2A - cenová nabídka 
15 Vzdání se funkce a jmenování vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Kuřim  
 15A - jmenování 
16 Uzavření licenční smlouvy 
 16A - licenční smlouva 
17 Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
18 Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2018 
19 Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2018 
 19A - zpráva o činnosti odboru za rok 2018 
 19B - výkaz o činnosti 
20 Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2018 
 20A - zpráva o činnosti 
21 MAS Brána Brněnska z. s. - uzavření darovací smlouvy 
 21A - darovací smlouva 
22 Vyčlenění částky z drobných investic 
 22A – žádost 
23 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení - zrušení 

zadávacího řízení 


