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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 5/2019 konané dne 13. 2. 2019 
 
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 14:07 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 2. 2019 

2 Blanka Žáčková, Kuřim - souhlas s podnájmem 

3 Manželé Viktor a Lenka Kolosinských, Kuřim – pronájem krytu CO - záměr 

4 Manželé Vojtěch a Veronika Gazsikovi, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

5 Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 909, Kuřim – žádost o pacht části 
pozemku 

5/1 Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 909, Kuřim – žádost o pacht části 
pozemku 

5/2 Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 909, Kuřim – žádost o pacht části 
pozemku 

6 Radek Peterka – nájemní smlouva  

7 Richard Vaníček – smlouva o ubytování  

8 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene 
s ÚZSVM 

9 Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2019“ 

10 Dopravní terminál Kuřim - projekt na zastřešení ve stupni DUR včetně studie 

11 Návrh dodatku č. 21 k Mandátní smlouvě 

12 Návrh dodatku č. 79 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. 

13 Kronika města za rok 2018 

14 Vzdání se funkce vedoucího OD MěÚ Kuřim 
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14/1 Vzdání se funkce vedoucího OD MěÚ Kuřim 

15 Návrh na personální posílení KÚ na oddělení přestupků a agendy autoškol 

16 Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2018-001 

17 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení pro zpracování digitalizovaných fotografií 
a podpisů 

18 Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě číslo O2OP/606988 

19 Zápis komise výstavby a dopravy ze dne 4. 2. 2019 

20 Zápis č. 2/2019 z jednání komise školské dne 7. 1. 2019 

21 Žádost o souhlas s termínem a místem zápisu ZŠ Tyršova 

22 Žádost o souhlas s termínem a místem zápisu ZŠ Jungmannova 

23 Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Zborovská 

24 Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu MŠ Zborovská 

25 Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 

26 Vnitřní směrnice RM - Zpracování, evidence a uveřejňování smluv 

27 Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. 

28 L. Forman – smlouva o umístění a provedení stavby „Stavební úpravy rodinného domu – 
zpevnění sjezdu“ 

29 Úřad práce - Uzavření smluvního vztahu na stavební práce - přepážky 

30 Městská sportovní hala v Kuřimi – výpověď ze smlouvy se společností PATROL Group 
s.r.o. 

30/1 Dohoda o převodu práv a povinností PCO se společností PATROL Group s.r.o. – 
zrušení usnesení 

31 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 

32 Uzavření licenční smlouvy - zrušení usnesení 

32/1 Uzavření licenční smlouvy 

33 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 2. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 85/2018 
Důvodová zpráva: 
Usnesení obsahuje tři akce: 
1) PD Úvoz - je zpracovaná 
2) PD Pod Zárubou - má být zpracována do konce března  
3) PD Legionářská - zpracování bude projektantce Ing. Krejčí zřejmě ještě trvat. 
Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení č. 85/2018 do 31. 10. 2019. 
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Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 463/2018 
Důvodová zpráva: 
termínu dokončení rekonstrukce kulturního domu se neustále prodlužuje. Proto nemůže být splněno 
výše uvedené usnesení. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termín plnění usnesení č. 463/2018 do 31. 5. 2019. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 57/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 2. 

2019 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 85/2018 do 31. 10. 2019 a usnesení 
č. 463/2018 do 31. 5. 2019. 

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

2. Blanka Žáčková, Kuřim - souhlas s podnájmem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Blanka Žáčková, se sídlem Bezručova čtvrť 1105/10, 664 34 Kuřim, IČ 87386569 je nájemcem 
nebytového prostoru č. 1116/9 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, kde provozuje masérské, rekondiční 
a regenerační služby, poradenskou a konzultační činnost. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 22. 12. 
2016 na dobu neurčitou. 
Paní Žáčková dne 30. 1. 2019 požádala o souhlas s podnájmem zmíněného nebytového prostoru pro 
paní Pavlínu Tesařovou, se sídlem Jungmannova 1153/19, 664 34 Kuřim, IČ 07684053. Důvodem 
podnájmu je těhotenství paní Žáčkové. 
 
Přijaté usnesení: 58/2019 - RM uděluje souhlas s podnájmem nebytového prostoru č. 1116/9 

v domě č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi paní Pavlíně 
Tesařové, se sídlem Jungmannova 1153/19, 664 34 Kuřim, IČ 07684053 
k provozování masérských, rekondičních a regeneračních služeb na dobu určitou. 

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

3. Manželé Viktor a Lenka Kolosinských, Kuřim – pronájem krytu 
CO - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 831, 832 v ul. Zborovská v Kuřimi se nachází nebytový 
prostor č. 831/9 o výměře 48,50 m

2
 sloužící jako kryt CO. Vlastníkem tohoto nebytového prostoru je 

město Kuřim.  
Manželé Viktor a Lenka Kolosinských, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim - nájemci 
obecního bytu č. 832/2 v ul. Zborovská - požádali dne 30. 1. 2019 o pronájem krytu CO, který je 
dlouhodobě nevyužívaný. 
OMP ani OSVP, Mgr. Radim Novák, nemají námitek proti uzavření nájemní smlouvy ke zmíněnému 
krytu CO. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné 
OMP navrhuje ve výši 20 Kč/m

2
/měsíc. 

Nejprve je však nutné vyhlásit ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na pronájem 
předmětného nebytového prostoru. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - prostor by byl vhodný pro potřeby MěÚ. Pokud bychom potřebovali kryt využít, např. 
kvůli bezpečnosti, výpovědní lhůta je 3 měsíce. 
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K. Torn - ve smlouvě je jasně uvedeno, že v případě potřeby uvolní prostory ihned. 
 
Přijaté usnesení: 59/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 831/9 

o výměře 48,50 m
2
 umístěného v I. PP bytového domu č. p. 831, 832 v ul. 

Zborovská v Kuřimi manželům Viktorovi a Lence Kolosinským, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 20 Kč/m

2
/měsíc. 

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

4. Manželé Vojtěch a Veronika Gazsikovi, Kuřim – nájemní smlouva 
na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Vojtěch a Veronika Gazsikovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. 817/1, 1+1, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 816, 817 v ul. Legionářská a č. p. 818, a 819 v ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku 
parc. č. 1847, vše v obci a k. ú. Kuřim. Společnými nájemci tohoto bytu jsou od 1. 2. 2013. Společnými 
nájemci v obecním bytě jsou od roku 2012. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 4. 2. 2019 takto manželé 
Gazsikovi učinili. 
Společní nájemci plní své povinnosti řádně a včas. Nájemci souhlasí s navýšením nájemného na 
65 Kč/m

2
/měs., OMP se změnou nájemní smlouvy souhlasí. 

 
 
Na jednání se dostavila v 14:16 hod V. Fidrmucová – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - byl by pro zvednutí nájemného, nájemné v bytech neodpovídá tržnímu nájemnému. 
Myslí si, že jsou obce tratné, když nemají stanoveno každoroční navyšování nájemného. 
K. Torn - lze jednotně navýšit všechny nájmy? 
V. Fidrmucová - ano lze, ale se souhlasem nájemce, jinak se soudním příkazem. Kdyby se plošně 
zvyšovalo nájemné, museli by všichni nájemníci podepsat smlouvu. 
D. Sukalovský - nemůžeme si dát do smlouvy ustanovení o zvyšování nájemného? 
V. Fidrmucová - není si jistá, jestli to není v rozporu se zákonem. Můžeme jednou za tři roky o 20 % 
navýšit z obvyklého nájemného. 
D. Sukalovský - měl by se zpracovat manuál nájemného, jak cenu navýšit, zjistit tržní nájemné 
v Kuřimi. 
P. Ondrášek - je otázka, kolik bytů splňuje status sociálního bydlení. Dokážeme říct, kdo je sociálně 
slabý? 
D. Sukalovský – žadatelé dokládají příjmy. 
V. Fidrmucová – důležité je uvědomit si, že stav bytů je různý. Byty se snažíme rekonstruovat, ale 
všechny opravené nejsou. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:33 hod J. Vlček – počet přítomných členů rady 5. 
 
 
L. Ambrož – nájemné se může srovnat s jinými městy. 
J. Vlček -  dokládají žadatelé o byt z pořadníku výpis účtu? Třeba min. půl roku zpětně? 
V. Fidrmucová – ne. Bude se na byty z pořadníku pohlíženo jako na sociální byty? 
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P. Ondrášek – jak poznáme, že máme na tento případ nahlížet jako na sociální případ nebo už ne? 
D. Sukalovský – v sociálních bytech budou sociálně slabé rodiny a smlouva se bude uzavírat na 
dobu určitou. V ostatních bytech bude zvýšené nájemné a nájemní smlouva na dobu neurčitou. 
K. Torn – měli bychom nastavit systém, nastavit pravidla a poté uvažovat o zvýšení nájemného. 
Vedoucí odboru majetkoprávního J. Viktorinová by měla zpracovat manuál, jak postupovat. A rozdělit 
byty podle vybavenosti a stavu. 
 
Přijaté usnesení: 60/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 817/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817 
v ul. Legionářská a č. p. 818, 819 v ul. nám. Osvobození, který je součástí 
pozemku parc. č. 1847, vše v obci a k. ú. Kuřim, s manž. Vojtěchem a Veronikou 
Gazsikovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou 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). 
 
 
 

5. Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 909, Kuřim – 
žádost o pacht části pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim vlastní pozemek parc. č. 1707 k. ú. Kuřim o výměře 2 410 m

2
, který získalo bezúplatně 

od Pozemkového fondu České republiky. Pozemek se nachází za bytovými domy č. p. 907, 908 a 909 
na ul. Jungmannova a je užíván jako zahrádky.  
Jelikož jsou zahrádky užívány bezesmluvně, OMP vyzval jejich uživatele k uzavření pachtovních 
smluv. Na výzvu reagoval předseda Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 909, Kuřim, pan 
Jaroslav Leicman. 
Ve svých přípisech informoval město o existenci Smlouvy o pronájmu pozemkové parcely 1163/28 
(původní označení pozemku parc. č. 1707) uzavřené dne 18. 5. 1962 mezi Místním národním 
výborem v Kuřimi, dále jen „MNV“ a Stavebním bytovým družstvem zaměstnanců n. p. TOS Kuřim, 
s tím že trvá na platnosti uvedené smlouvy. Argumentoval domněnkou, že MNV se transformoval na 
Městský úřad v Kuřimi a stejně tak se Stavební bytové družstvo zaměstnanců n. p. TOS Kuřim 
postupně transformovalo na Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 907, Kuřim 
a Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 909, Kuřim.  
MNV v Kuřimi však nikdy nebyl vlastníkem předmětného pozemku, pouze jej spravoval a v roce 1990 
byly MNV zrušeny. 
Jelikož město Kuřim nabylo výše uvedený pozemek bez jakéhokoliv smluvního zatížení, byl 
p. Leicman opětovně vyzván k uzavření pachtovní smlouvy.  
Na základě opakované výzvy doručil na OMP p. Leicman žádost Společenství vlastníků domu 
Jungmannova č. p. 909, Kuřim o pacht části pozemku parc. č. 1707 k. ú. Kuřim o výměře 1205 m

2
 

(tj. poloviny pozemku). 
Ve věci pachtu druhé poloviny pozemku znovu OMP vyzve k uzavření smluv obyvatele bytového 
domu Jungmannova 907, neboť ti dle dostupných informací druhou polovinu pozemku užívají. Tyto 

zahrádky se částečně (plochou cca 20 m
2
) nachází také na pozemku parc. č. 1696 k. ú. Kuřim. 

Ve věci pachtovních smluv na pozemky užívané jako zahrádka RM přijala usnesení: 
 
66/14 ze dne 19. 2. 2014 
RM schvaluje výši pachtovného u pozemků využívaných jako zahrádka ve výši 2 Kč/m

2
/rok 

s účinností od 19. 2. 2014. 
 
223/15 ze dne 21. 4. 2015 
RM pověřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, odbor 
majetkoprávní rozhodováním o uzavírání, prodlužování a ukončování smluv ve věci pachtu pozemků 
užívaných jako zahrádka. Vyhrazuje si rozhodovat ve sporných případech, žádosti více zájemců 
a o výpovědi pachtovní smlouvy ze strany propachtovatele. 
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OMP doporučuje výše uvedený pozemek jeho uživatelům propachtovat. Pachtovní smlouvy na 
zahrádky město Kuřim uzavírá na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Dle zákona 
o obcích je potřeba vyhlásit nejprve záměr. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – ve smlouvě by mělo být ošetřeno, že pozemek nebude podnajímán třetí osobě. 
 
Přijaté usnesení: 61/2019 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1707 k. ú. 

Kuřim o výměře 1205 m
2
 - zahrádky v lokalitě „za domem č. p. 908 a 909“ ul. 

Jungmannova v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
pachtovné ve výši 2 Kč/m

2
/rok Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 

909, Kuřim, se sídlem Jungmannova 909/65, 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk  Proti: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

5/1. Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 909, Kuřim – 
žádost o pacht části pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Přijaté usnesení: 62/2019 - RM ruší usnesení č. 223/15 ze dne 21. 4. 2015 ve věci pověření odboru 

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

5/2. Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 909, Kuřim – 
žádost o pacht části pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Přijaté usnesení: 63/2019 - RM pověřuje podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, vedoucí odboru majetkoprávního rozhodováním o uzavírání, 
prodlužování a ukončování smluv ve věci pachtu pozemků užívaných jako 
zahrádka. Vyhrazuje si rozhodovat ve sporných případech, žádosti více zájemců 
a o výpovědi pachtovní smlouvy ze strany propachtovatele. 

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

6. Radek Peterka – nájemní smlouva  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 24. 5. 2017 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 221/2017 ze dne 10. 5. 2017 nájemní smlouvu 
č. 2017/O/0023, jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice. 
Smlouva byla dodatky prodloužena do 28. 2. 2019. 
Jelikož nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení nájemní smlouvy. OMP navrhuje 
prodloužit nájem lůžka o tři měsíce do 31. 5. 2019. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje žádosti vyhovět. 
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Přijaté usnesení: 64/2019 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2017/O/0023 s Radkem 
Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 31. 5. 
2019. 

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

7. Richard Vaníček – smlouva o ubytování  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Richard Vaníček, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 21. 11. 2018 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 554/2018 ze dne 20. 11. 2018 smlouvu o ubytování 
č. 2018/O/0083, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi. 
Pan Richard Vaníček žádá RM o prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje výše uvedenou smlouvu prodloužit o tři měsíce. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje žádosti vyhovět. 
 
Přijaté usnesení: 65/2019 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2018/O/0083 

uzavřené s Richardem Vaníčkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve 
věci užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 5. 2019. 

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

8. Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – 
zřízení věcného břemene s ÚZSVM 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi dne 27. 6. 2017 usnesením č. 1080/2017 schválilo nabytí nově 
vybudovaného vodovodního řadu DN 90 pro lokalitu společnosti Kuřimské průmyslové, s.r.o. 
 
1080/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části stavby vodovodního řadu vybudované v rámci 
výstavby lokality „Komunikace a inženýrské sítě, 664 34 Kuřim; SO 03, SO 04 - vodovod“ v délce 30,2 
m (dle situace) do majetku města Kuřimi a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností 
Kuřimská průmyslová, s.r.o., Brno, se sídlem Chochola 1202/16, 624 00 Brno - Komín, IČ 29355010 
a obchodní spol. Cooptel, stavební a.s., se sídlem Černovické nábřeží 501/7a, Trnitá, 618 00 Brno, 
IČ 25560271, (vedlejším účastníkem - zhotovitelem) za cenu ve výši 100 Kč.  

 
V případě, že je vodovodní řad umístěn v pozemcích, které nevlastní město, je podmínkou k jeho 
převzetí zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování vodovodního řadu. Rozsah 
věcného břemene je vymezen Geometrickým plánem č. 3351-78/2017 - vizte příloha A, B. Společnost 
Kuřimská průmyslová, s.r.o. předala městu vodovodní řad po vodoměrnou šachtu. Od vodoměrné 
šachty se jedná o vodovodní přípojku, která zůstala ve vlastnictví Kuřimské průmyslové, s.r.o. Z tohoto 
důvodu byl vyhotovený GP č. 3572-40/2018, který specifikuje věcné břemeno na pozemku parc. 
č. 735/1 k vodovodnímu řadu - díl A a B . Díl C vymezuje věcné břemeno k vodovodní přípojce - vizte 
př. C. 
 
Z geometrických plánů vyplývá, že vodovodním řadem jsou dotčeny mimo jiné i části pozemků parc. 
č. 735/1 a 735/10 v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit 
s majetkem státu přísluší Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). 
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Kuřimská průmyslová, s.r.o. (dále i „investor“) s ÚZSVM uzavřela „Smlouvu o souhlasu s realizací 
stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM“. V této smlouvě se investor zavázal 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve věci uložení vodovodního řadu do pozemků ve 
vlastnictví ÚZSVM. 
 
Na základě výše uvedeného ÚZSVM předložil městu Kuřim jako novému vlastníku vodovodního řadu 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve věci uložení vodovodního řadu v části pozemku parc. 
č. 735/1 v k. ú. Kuřim, v rozsahu GP č. 3572-40/2018 v části „A“ a „B“ a v části pozemku parc. 
č. 735/10 v k. ú. Kuřim v rozsahu GP č. 3351-78/2017. Věcné břemeno bude zřízeno po dobu 
existence vodovodu za jednorázovou náhradu ve výši 2.100 Kč. Náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene, tedy město Kuřim. Návrh smlouvy předkládá OMP v př. D. 
 
Pro úplnost OMP uvádí, že Kuřimská průmyslová, s.r.o. náklady související se zřízením věčných 
břemen k vodovodu, městu uhradila formou darovací smlouvy při předání vodovodu městu Kuřim. 
 
OI s výše uvedeným souhlasí. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 3351-78_2017 
C - GP 3572-40_2018 
D - Smlouva 

 
Přijaté usnesení: 66/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, jako 

oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v umístění a provozování 
vodovodního řadu v části pozemku parc. č. 735/1 v rozsahu GP č. 3572-40/2018 - 
grafické znázornění „A“ a „B“ a v části pozemku parc. č. 735/10 v rozsahu GP 
č. 3351-78/2017 vše v k. ú. Kuřim, které vlastní povinný z věcného břemene Česká 
republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111. Věcné břemeno 
bude zřízeno po dobu existence vodovodního řadu za jednorázovou náhradu ve 
výši 2.100 Kč. 

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

9. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2019“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2019“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na postupnou celoroční opravu povrchu místních komunikací, ve výzvě 
jsou definovány nejčastější technologie oprav aplikovatelné na naše poměry, výzva pak připouští 
uzavřít smlouvu na tyto dílčí technologie s různými dodavateli. Hodnocení je navrženo podle ceny. 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města, a dále doporučuje schválit znění výzvy 
k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. Předpokládaná hodnota  
zakázky 3.000.000 Kč bez DPH. 
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Návrh členů hodnoticí komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Jaroslav Hamřík 
5. Michaela Juránková Hrbková 

 
Návrh náhradníků hodnoticí komise: 

1. Ing. Petr Ondrášek 
2. Jan Herman 
3. Mgr. Dagmar Montagová 
4. Ing. Renata Havlová 
5. Ing. Jana Markelová 

 
Přílohy: A - smlouva o dílo 

B - výzva k podání nabídky 
 
Přijaté usnesení: 67/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2019", dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí 
komise ve složení podle návrhu. 

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

28. L. Forman – smlouva o umístění a provedení stavby „Stavební 
úpravy rodinného domu – zpevnění sjezdu“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Ing. Libor Forman, bytem xxxxxxxxx Brno - Královo Pole, jako stavebník, v souvislosti s plánovanou 
stavbou „Stavební úpravy rodinného domu Brněnská 173/20 Kuřim“, požádal město Kuřim o povolení 
zpevnění příjezdu k nově vzniklému parkovacímu stání na jeho pozemku parc. č. 1034 v k. ú. Kuřim 
na ul. Brněnská vizte př. A. 
 
Konkrétně se jedná o zpevnění části městských pozemků parc. č. 605/1 a 1039 vše v k. ú. Kuřim dle 
projektové dokumentace vyhotovené společností ATELIÉR 101, s.r.o. z ledna 2019. Příjezd 
k parkovacímu stání je řešen ve  výkrese č. C.2. - vizte př. B. Konstrukce příjezdu je navržena 
v souladu s požadavkem OI. 
 
OI požaduje stavební úpravu městských pozemků smluvně ošetřit a požaduje uzavření smlouvy 
o umístění a provedení stavby, ve které se stavebník zaváže provést stavební úpravu městských 
pozemků dle požadavku města na vlastní náklady. 
 
V příloze C předkládá OMP návrh smlouvy. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
 
Na jednání se dostavil v 15:00 hod S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a odešla V. Fidrmucová. 
 
 
Přijaté usnesení: 68/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby 

„Stavební úpravy rodinného domu - zpevnění sjezdu“ s Ing. Liborem Formanem, 
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bytem xxxxxxxxxxx Brno - Královo Pole, kterou budou částečně dotčeny pozemky 
parc. č. 605/1 a 1039 vše v k. ú. Kuřim ve vlastnictví města Kuřim dle přílohy. 

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

10. Dopravní terminál Kuřim - projekt na zastřešení ve stupni DUR 
včetně studie 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Dopravní terminál Kuřim - Projekt na zastřešení ve stupni 

DUR včetně studie“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-003 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s plánovanou realizací Dopravního terminálu v Kuřimi. Pro zajištění 
komfortu cestujících při přestupech plánujeme vybudovat zastřešení autobusových zastávek ocelovou 
konstrukcí. 
 
V této souvislosti jsme podrobně procházeli architektonické návrhy na webových stránkách měst, 
výsledek rešerše byl předložen na poradě se samosprávnými odbory města 14. 1. 2019 a diskutován 
21. 1. 2019. 
Byla tedy oslovena renomovaná firma mmcité+ a.s. zabývající se architektonickými návrhy ocelových 
zastřešení tohoto typu v mnoha městech České republiky i v zahraničí, která je zároveň autorem 
zastřešení nástupišť přilehlého vlakového nádraží a přístřešku na výstupu z nádražního podchodu 
v ul. Dr. Vališe v Kuřimi. Tato firma dlouhodobě spolupracuje se Správou železniční dopravní cesty 
s.r.o., se kterou bude třeba projekt zastřešení koordinovat z důvodu polohy stavby v ochranném 
pásmu dráhy, dále pak z důvodu návazností a konstrukčního uspořádání na výpravní budovu nádraží. 
 
Projekční firma předložila městu cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace ve všech 
stupních, kde dokáže velice rychle reagovat na podněty investora a předložit projekt pro územní řízení 
včetně studie s vizualizací a předběžným odhadem nákladů na výstavbu zastřešení. 
 
V této fázi OI navrhuje uzavřít smluvní vztah na projekt ve stupni DUR včetně grafické studie za 
účelem posouzení proveditelnosti, estetičnosti a cenové náročnosti projektu zastřešení. 
Na základě posouzení vypracované dokumentace bude rozhodnuto o dalším postupu. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1385 „Dopravní terminál Kuřim“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - důvodem odlišného postupu je časová naléhavost, protože podklady pro dokumentaci 
pro územní rozhodnutí potřebujeme v březnu. 
 
Přijaté usnesení: 69/2019 - 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 se společností mmcité+ a.s., Bílovice 519, 687 12 
Bílovice, IČ 25330781 za cenu 105.000 Kč bez DPH (tj. 127.050 Kč s DPH). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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11. Návrh dodatku č. 21 k Mandátní smlouvě 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 21, v souladu se zněním článku II 
Mandátní smlouvy uzavřené dne 24. 4. 2002 mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 46347275 (dále jen 
"BVK"). 
Tímto se mění Příloha č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“, a to pro rok 2019. 
Společnost BVK dle výše uvedené smlouvy vykonávají inženýrskou činnost na svěřených stavbách 
rekonstrukcí a investic vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi.  
Na základě rozpočtu města Kuřimi pro rok 2019 byly na jednání uskutečněném koncem roku 2018 
mezi zástupci města a zástupci provozovatele BVK stanoveny prioritní stavby uvedené v příloze č. 1 
„Roční plán investic - seznam svěřených staveb“. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 70/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 21 k Mandátní smlouvě mezi 

městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem Pisárecká 
555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 46347275, jehož předmětem je „Roční plán 
investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2019. 

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

12. Návrh dodatku č. 79 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 79 Nájemní a provozní smlouvy 
o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, uzavřené mezi městem Kuřim 
a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ 46347275 (dále jen "BVK"). Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 
16. 4. 2002 (č. usn. 1041/2002). 
 
Na základě zjištění uskutečněného k 14. 1. 2019 a vzhledem k vývoji nákladů a spotřeby v průběhu 
roku 2018 s dopadem na realizované tržby za vodné se smluvní strany dohodly na zvýšení nájemného 
za vodárenskou infrastrukturu za rok 2018 o 1.050.000 Kč a kanalizační infrastrukturu o 2.300.000 Kč, 
celkem tedy ve výši 3.350.000 Kč (k nájemnému bude připočtena DPH ve výši dané zákonem). 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 71/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 79 Nájemní a provozní smlouvy se 

společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 
Pisárky, 603 00 Brno, IČ 46347275, kterým se zvyšuje nájemné o 3.350.000 Kč 
(k nájemnému bude připočtena DPH ve výši dané zákonem). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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13. Kronika města za rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi na rok 2018. Návrh zpracovala Bc. Soňa 
Šmahelová. Návrh byl členům rady zaslán e-mailem a členové rady byli vyzváni k zaslání případných 
připomínek. Připomínky nebyly vzneseny. 
 
Přílohy: A - kronika 2018 
 
Přijaté usnesení: 72/2019 - RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2018. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

14. Vzdání se funkce vedoucího OD MěÚ Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Dne 22. 1. 2019 obdržel Ing. Karel Torn, CSc., tajemník MěÚ Kuřim písemné vzdání se funkce pana 
Ing. Jiřího Kováře, vedoucího Odboru dopravy Městského úřadu Kuřim a to ke dni 28. 2. 2019. 
Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na danou pozici. Po dohodě s vedením města Kuřimi bude 
vedením odboru dopravy dočasně pověřen pan Miroslav Režný. 
 
Přijaté usnesení: 73/2019 - RM bere na vědomí vzdání se funkce Ing. Jiřího Kováře, vedoucího 

Odboru dopravy MěÚ Kuřim a to ke dni 28. 2. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

14/1. Vzdání se funkce vedoucího OD MěÚ Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Přijaté usnesení: 74/2019 - RM pověřuje dočasným výkonem funkce vedoucího Odboru dopravy 

Městského úřadu Kuřim pana Miroslava Režného s účinností od 1. 3. 2019, do 
doby jmenování nového vedoucího odboru dopravy. 

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

15. Návrh na personální posílení KÚ na oddělení přestupků 
a agendy autoškol 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Důvodem návrhu organizační změny na oddělení přestupků a agendy autoškol je záměr města Kuřimi 
s měřením rychlosti ve městě Kuřimi a dále stále zvyšující se náročnost správního řízení, a tím větší 
administrativní zátěž referentů oddělení přestupků. 
S umístněním měřiče rychlosti se několikanásobně zvýší počet řešených přestupků a nutnost jejich 
projednávání v klasickém správním řízení. 
Náročnost vyřízení přestupku se neustálými změnami zákonů o přestupcích zvyšuje, záleží na 
složitosti přestupku, zda je účastník zastoupen advokátem (poslední dobou stále častěji), a na 
případných dalších skutečnostech. Mezi nejnáročnější přestupky na zpracování, co se týče složitosti 
a náročnosti jsou přestupky dopravních nehod, přetížení nákladních vozidel (nízkorychlostního vážení) 
a v náročnosti dokazování např. telefonování za jízdy. 
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Schválením jedné pracovní pozice na oddělení přestupků a agendy autoškol již před zahájením 
měření rychlostí, umožní pracovníkům oddělení přestupků připravit nového referenta na jeho výkon 
práce a zvládnout projednání zvýšeného počtu přestupků. 
 
Přijaté usnesení: 75/2019 - RM schvaluje zřízení 1 nového pracovního místa referenta přestupků 

Odboru kanceláře úřadu, oddělení přestupků a agendy autoškol Městského úřadu 
Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců města Kuřimi zařazených do 
Městského úřadu Kuřim na 79, a to od 1. 5. 2019. 

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

16. Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2018-001 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S4/2018/RM o zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem KÚ realizováno zadávací řízení na Dodávku počítačových sestav 
pro město Kuřim s ev. č. III-KÚ-2018-001. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 
400 tis. Kč z ORG 9062000000. Výzva k podání nabídky byla dne 21. 12. 2018 vyvěšena na úřední 
desce a zveřejněna na webových stránkách města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 5 
kvalifikovaných dodavatelů. Nakonec bylo podáno celkem 6 nabídek. Nabídky prošly kontrolou při 
otevírání obálek (příloha A). Žádná z nabídek nebyla vyřazena. U 1 nabídky bylo komisí rozhodnuto 
o možnosti doplnění informací uchazečem. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je podrobně 
popsán v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (příloha B a příloha C). Návrh kupní 
smlouvy je uveden jako (příloha D). 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka č. 4 společnosti C SYSTEM CZ, a.s, IČ 27675645, Otakara 
Ševčíka 840/10, PSČ 636 00 Brno, která splňuje všechny zadávací podmínky a jejíž technické řešení 
plně vyhovuje požadavkům zadavatele v celkové hodnotě 242.665,50 Kč s DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C - pomocná tabulka hodnocení 

 
Přijaté usnesení: 76/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka počítačových sestav pro 
město Kuřim ev. č. III-KÚ-2018-001“ a souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy se 
společností společnosti C SYSTEM CZ, a.s, IČ 27675645, Otakara Ševčíka 
840/10, PSČ 636 00 Brno, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 242.665,50 Kč včetně DPH.  

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

17. Smlouva o poskytnutí Technického zařízení pro zpracování 
digitalizovaných fotografií a podpisů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Ke dni 1. 7. 2018 tak došlo k částečnému rozvolnění místní příslušnosti vyjmenovaných procesů 
agendy řidičů. Tato změna s sebou přinesla i částečnou změnu pracovních postupů příslušného 
pracoviště ORP, a to zejména: 
- žadatel může podat žádost o vydání řidičského průkazu, paměťové karty řidiče nově u kterékoli ORP 
i mimo místo svého trvalého pobytu, 
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- žadatel nemůže k žádosti připojit papírovou fotografii, ale prostřednictvím IS CRŘ (Informačního 
systému Centrální registr řidičů) může získat digitalizovanou fotografii z agendových systémů 
Ministerstva vnitra ČR, 
- v případě nemožnosti získání fotografie z výše uvedených systémů pořídí úředník digitalizovanou 
fotografii žadatele (s výjimkou žádosti o mezinárodní řidičský průkaz). 
 
Za účelem naplnění ustanovení v novelizovaných zákonech uzavřelo Ministerstvo dopravy České 
republiky (dále jen "MDČR") s Poskytovatelem (společností CENDIS, s. p.) smlouvu na zajištění úprav 
systémů, vytvoření software, pořízení a rozmístění části hardware nutného pro zajištění činností 
agend řidičů na jednotlivých ORP, a dále na poskytování provozní a uživatelské podpory a rozvoje 
softwarového vybavení pro poskytování služby zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů. 
 
Radě města je předkládána Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému 
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů se společností CENDIS, s. p. Tato 
smlouva je bezúplatná. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2022, což je doba účinnosti 
smlouvy mezi MDČR a Poskytovatelem (společností CENDIS, s. p.). 
 
Poskytnuté Technické zařízení a Systém jsou majetkem státu. Jedná se o: 
 
2x webkameru Logitech HD Pro Webcam C920 s Full HD 1080p rozlišením, 
2x podepisovací tablet Wacom STU-430 s rozlišením 2540p, 
1x implementace a úprava Systému do stávajících IS CRŘ a IS DT (Informační systém Digitální 
tachograf) 
 
Všechna tato zařízení jsou od 1. 7. 2018 instalována v kanceláři a fotokabině referentek odboru 
dopravy dv. č. 105. 
 
Přílohy: A – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 77/2019 - RM souhlasí s uzavřením bezúplatné Smlouvy o poskytnutí 

Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování 
digitalizovaných fotografií a podpisů na dobu určitou do 30. 6. 2022 se společností 
CENDIS, s. p., IČ 00311391, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 
Praha 1. 

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

18. Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě číslo O2OP/606988 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Dne 1. 1. 2019 vznikla nová příspěvková organizace Společenské a kulturní centrum v Kuřim, 
příspěvková organizace, IČ 07577346. Z tohoto důvodu je radě města předkládán dodatek č. 3 
k Rámcové dohodě číslo O2OP/606988 se společností O2 Czech Republic a.s., který řeší převod 
mobilních a pevných linek z města Kuřim na tuto příspěvkovou organizaci. Všechna mobilní i pevná 
čísla budou hromadně převedena k datu 1. 3. 2019. Zajiš'tující odbor KÚ doporučuje radě města 
uvedený dodatek č. 3 schválit. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
Přijaté usnesení: 78/2019 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 k Rámcové dohodě číslo 

O2OP/606988 se společností O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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19. Zápis komise výstavby a dopravy ze dne 4. 2. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 4. 2. 2019 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Brouzdaliště Wellness 
2. Rekonstrukce městského stadionu - odvodnění 
3. Sjezd na ul. Zahradní 
4.  „ÚS 10 - U Srpku“ 
5. Podnět ke změně dopravní situace na spojnici ul. Farského a ul. Zahradní 
6. Různé - seznámení se s mimoúrovňovou křižovatkou I/43 Podlesí, Kuřim (Prefa), Lipůvka 

 
Přílohy: A - zápis komise výstavby a dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
D. Sukalovský – k dopravní značce, která je umístěna v ul. Farského u ordinace MUDr. Laštůvkové 
žádá doplnit dodatkovou cedulku „pacientům lékařské ordinace“, aby tito mohli v případě potřeby přijet 
až do dvora a vyložit pacienta. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – žádá předložit do komise stavební plán investičních akcí na rok 2019. 
 
Přijaté usnesení: 79/2019 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy ze dne 

4. 2. 2019 v bodech 1, 2, 3, 4, 5 a 6, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

20. Zápis č. 2/2019 z jednání komise školské dne 7. 1. 2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 7. 1. 2019 proběhlo druhé jednání Komise školské Rady města Kuřimi pro volební období 2018 - 
2022 (zápis vizte příloha A). 
Komise školská přijala usnesení k bodu č. 3 o doplnění dvou členů školských rad při obou kuřimských 
základních školách a k bodu č. 4 o návrhu plánu investic škol (ZŠ) a školského zařízení (MŠ). 
 
Přílohy: A – zápis 
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Přijaté usnesení: 80/2019 - RM bere na vědomí zápis z 2. jednání komise školské ze dne 7. 1. 2019 
a schvaluje usnesení v bodech 3 a 4 dle zápisu v příloze. 

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

21. Žádost o souhlas s termínem a místem zápisu ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis žáků k povinné školní 
docházce musí konat v době od 1. 4. do 30. 4. (dříve od 15. 1. do 15. 2.). V této době je zákonný 
zástupce dítěte povinen ho přihlásit k povinné školní docházce jinak se dopouští přestupku. 
Ředitel základní školy musí požádat zřizovatele o souhlas s termínem a místem konání zápisu 
k povinné školní docházce. 
Z toho důvodu ředitelé obou kuřimských základních škol, Mgr. Richard Mach a Mgr. Bc. Hana 
Kočevová, požádali Radu města Kuřimi o výše zmiňovaný souhlas. 
 
2. Termín zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020 bude dne 8. 4. 2019 v budově základní 
školy na ulici Komenského 511/40 i v budově na ulici Tyršova 1255/56 v době od 13:00 do 18.00 hod 
(vizte příloha A). 
 
O podmínkách zápisu budou zákonní zástupci žáků základními školami včas informováni způsobem 
v místě obvyklém. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu a místa konání zápisu 2019-2020 
 
Přijaté usnesení: 81/2019 - RM souhlasí s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné školní 

docházce do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace na školní rok 2019/2020 dle žádosti. 

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

22. Žádost o souhlas s termínem a místem zápisu ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis žáků k povinné školní 
docházce musí konat v době od 1. 4. do 30. 4. (dříve od 15. 1. do 15. 2.). V této době je zákonný 
zástupce dítěte povinen ho přihlásit k povinné školní docházce jinak se dopouští přestupku. 
Ředitel základní školy musí požádat zřizovatele o souhlas s termínem a místem konání zápisu 
k povinné školní docházce. 
Z toho důvodu ředitelé obou kuřimských základních škol, Mgr. Richard Mach a Mgr. Bc. Hana 
Kočevová, požádali Radu města Kuřimi o výše zmiňovaný souhlas. 
 
1. Termín zápisu k povinné školní docházce do Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno 
- venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020 bude dne 8. 4. 2019 v budově základní 
školy na ulici Jungmannova 813/5 v době od 13:00 do 18:00 hod (vizte příloha A). 
 
O podmínkách zápisu budou zákonní zástupci žáků základními školami včas informováni způsobem 
v místě obvyklém. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 2019-2020 
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Přijaté usnesení: 82/2019 - RM souhlasí s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné školní 

docházce do Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace na školní rok 2019/2020 dle žádosti. 

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

23. Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, Mgr. 
Lenka Slámová předkládá Radě města Kuřimi „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
a jejich umisťování na jednotlivá místa výkonu činnosti Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno - venkov, příspěvkové organizace, platná pro školní rok 2019/2020“ (vizte příloha A). 
Kritéria pro přijímání tvoří příspěvková organizace pro případ, kdy počet podaných žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního možného počtu přijatých dětí. 
Tvorba kritérií pro přijímání je dle školského zákona zcela v kompetenci ředitelky mateřské školy 
a zřizovateli jsou předkládána pouze na vědomí. „Kritéria pro přijímání“ platná pro školní rok 
2019/2020 předkládá ředitelka mateřské školy spolu s žádostí o schválení termínu zápisu. 
 
Přílohy: A - kritéria přijímání 2019-20 
 
Přijaté usnesení: 83/2019 - RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá místa výkonu činnosti Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, platná pro 
školní rok 2019/2020“ dle návrhu. 

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

24. Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Školský zákon stanovuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání se musí každoročně konat v době od 2. 
5. do 16. 5. Dle ustanovení § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
požádala ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace, Mgr. Lenka Slámová Radu města Kuřimi o souhlas s termínem a místem pro podávání 
žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (vizte příloha A). 
Zápis do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na 
školní rok 2019/2020 se bude konat na všech pracovištích mateřské školy dne 2. 5. 2019 v době od 
13:00 do 17:00 hod. Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží rodný list dítěte, občanský průkaz 
zákonného zástupce dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční 
list. Obojí si mohou vyzvednout na všech pracovištích mateřské školy od 4. 4. 2019 do 30. 4. 2019 
v době od 6:00 do 16:30 hod. 
Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání včetně „kritérií pro přijímání“ budou 
v jednotlivých budovách mateřské školy zveřejněny způsobem v místě obvyklým (nástěnky) a na 
internetových stránkách školy a města. 
O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle § 165 odst. 2 písm. 
b) školského zákona. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamuje zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným 
registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti 
mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění. 
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Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno 
poštou do vlastních rukou do 31. 5. 2019. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu zápisu 2019 
 
Přijaté usnesení: 84/2019 - RM souhlasí s termínem a místem podávání žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno 
- venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020 dle žádosti. 

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

25. Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době 
hlavních prázdnin od 12. 8. 2019 do 30. 8. 2019 z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené 
pedagogickým pracovnicím školy (vizte příloha A). 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů řádné dovolené (dále jen „ŘD“) a 12 dnů 
studijního volna (dále jen „SV“). U pedagogů základních škol není s vybíráním ŘD a SV problém, 
8 týdnů ŘD pokryjí hlavní prázdniny a 12 dnů SV prázdniny vedlejší. Navíc má ještě ředitel základní 
školy možnost vyhlásit ze závažných důvodů 5 dní ředitelského volna. U pedagogů mateřské školy 
však vyvstává problém. Naše mateřská škola má provoz celý rok téměř bez přerušení (kromě 
přípravného týdne na konci srpna), což způsobuje problém s vybíráním ŘD nebo SV. Oproti základní 
škole není v mateřské škole možnost vyhlásit ředitelské volno, ani se na ni nevztahují vedlejší 
prázdniny. Pedagogické pracovnice tak nemají možnost souvislého vyčerpání ŘD. 
Dle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, může být, podle místních 
podmínek, provoz mateřské školy v měsících červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících, 
přerušen nebo omezen. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po 
projednání se zřizovatelem. Pokud je v obci ještě jiná mateřská škola mohou se ředitelky mezi sebou 
dohodnout na pomoci při zajištění předškolního vzdělávání, což v Kuřimi nelze. 
Jedinou možností, jak umožnit pedagogům vyčerpat ŘD je buď přerušení provozu, nebo pokud by 
k přerušení nedošlo, sjednat na tuto dobu zástupy učitelek z jiných mateřských škol. Toto řešení je 
však velmi ekonomicky nevýhodné z důvodu finančního zatížení rozpočtu mateřské školy (je třeba 
platit mzdy zastupujícím „cizím“ učitelkám i dovolenou „vlastním“ učitelkám). 
Zaměstnaní zákonní zástupci dětí mají dle zákoníku práce právo na 4 týdny dovolené na zotavenou, 
mnozí mohou čerpat navíc 1 týden dodatkové dovolené. Z toho důvodu se domnívám, že povolení 
uzavření provozu mateřské školy by nemělo zásadním způsobem narušit chod rodin. 
Ředitelka mateřské školy musí o přerušení provozu prokazatelně informovat zákonné zástupce dětí 
nejméně 2 měsíce před plánovaným uzavřením mateřské školy. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s přerušením provozu prázdniny 2019 
 
Přijaté usnesení: 85/2019 - RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 12. 8. 2019 do 
30. 8. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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26. Vnitřní směrnice RM - Zpracování, evidence a uveřejňování 
smluv 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
RM je předkládán návrh k aktualizaci vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S3/2018/RM Zpracování, 
evidence a uveřejňování smluv, účinné od 15. 3. 2018.  
 
Jedná se o následující změny: 
- ve směrnici byl doplněn postup pro evidenci a připomínkování veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kuřimi (Čl. III. odst. 5 a 6), 
- v souvislosti se vznikem nové příspěvkové organizace byl aktualizován přehled smluv, které se 
nezakládají do centrální evidence smluv (Čl. VI. odst. 2). 
 
Přílohy: A – směrnice 
 
Přijaté usnesení: 86/2019 - RM schvaluje Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S1/2019/RM 

Zpracování, evidence a uveřejňování smluv s účinností od 15. 2. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

27. Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb 
Kuřim, s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Rada města schválila usnesením č.628/2018  ze dne 11. 12. 2018 zahájení zadávacího řízení na 
dodávku 1 ks svozového vozidla s nástavbou pro svoz komunálního odpadu. Výzva byla zveřejněna 
prostřednictvím NEN dne 8. 1. 2019. Nabídky k termínu 4. 2. 2019 podali 3 dodavatelé. Jedna 
nabídka byla označena jako nepodaná z důvodu chybného zašifrování. Hodnoceny byly dvě nabídky, 
které splnily podmínky účasti. 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. předkládá radě města Zprávu o hodnocení nabídek 
k rozhodnutí o přidělení zakázky. 
 
Přílohy: A - protokol o posouzení splnění podmínek 

B - zpráva o hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 87/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení ve Zprávě o hodnocení nabídek 

a přiděluje zakázku Dodávka svozového vozidla s nástavbou právnické osobě 
KOBIT, spol. s r.o., IČ 44792247, Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 za cenu 
4.246.000,00 Kč bez DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy s uvedenou 
společností. 

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

29. Úřad práce - Uzavření smluvního vztahu na stavební práce - 
přepážky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  "Stavební úpravy nebytových prostor pro Úřad práce - 

přepážky“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-004 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
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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 na termín pro stěhování Úřadu práce 
ČR v 05/2019. 
 
V souvislosti s výběrem dodavatele bezpečnostních přepážek nám byla Úřadem práce ČR 
doporučena společnost Potrusil s.r.o, která dlouhodobě s Úřadem práce ČR spolupracuje a je 
konkrétně seznámena s požadavky na bezpečnost, provedení včetně detailů a celkový vzhled 
přepážky. Z výše uvedeného důvodu navrhuje odbor investiční uzavřít smluvní vztah na dodávku 
a montáž bezpečnostních přepážek se společností Potrusil s.r.o., se sídlem na adrese Hybešova 
1647, 664 51 Šlapanice, IČ 25310119, a to v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi 
č. S4/2018/RM, článku VIII. Odlišné postupy. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1414 „ÚP přesun, oprava prostorů na nám. Osvobození“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 

B - schéma bezpečnostních přepážek 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - předkladatel stáhl bod z jednání. Žádá o sjednání schůzky se zástupcem ÚP 
s p. Čtvrtníčkem. 
 
Návrh usnesení: 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 a montáž bezpečnostních přepážek se společností 
Potrusil s.r.o., se sídlem na adrese Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice, 
IČ 25310119 za cenu 75.060 Kč bez DPH (tj. 90.822,60 Kč s DPH). 

 
 
 

30. Městská sportovní hala v Kuřimi – výpověď ze smlouvy se 
společností PATROL Group s.r.o. 
(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. 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 byla Radě města dne 19. 12. 2018 předložena 
Dohoda o postoupení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o připojení elektrické požární 
signalizace na pult centralizované ochrany provozovaný společností PATROL Group s.r.o. na 
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krajském operačním informačním středisku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, 
kde město Kuřim přenechá svoje práva a povinnosti společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
Dne 19. 12. 2018 bylo usnesení č. 641/2018 zrušeno z důvodu nepodepsání této Dohody společností 
PATROL Group s.r.o. 
 
Dle nového návrhu společnosti PATROL Group s.r.o. OI žádá radu města o uzavření výpovědi ze 
Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany se zpětným datem 
1. 1. 2019.  
Společnost Wellness Kuřim s.r.o. uzavřela se společností PATROL Group s.r.o. novou Smlouvu 
o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany na svoje jméno a od 1. 1. 
2019 platí smluvní cenu za služby, která byla dříve hrazena městem Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 88/2019 - RM schvaluje výpověď smlouvy o připojení elektrické požární 

signalizace na pult centralizované ochrany se společností PATROL Group s.r.o., 
Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ 46981233. 

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

30/1. Dohoda o převodu práv a povinností PCO se společností 
PATROL Group s.r.o. – zrušení usnesení 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Usnesení nebylo naplněno, protože společnost Patrol Group s.r.o. nepodepsala Dohodu o postoupení 
práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult 
centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“. Bude podepsána výpověď ze 
smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 89/2019 - RM ruší usnesení č. 641/2018 ze dne 19. 12. 2018 ve věci 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 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). 
 
 
 

31. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2019. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory ve formě dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby, o jejímž poskytnutí rozhoduje kraj v souladu s ustanovením § 105 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Finanční podpora je poskytována na základě žádosti v rámci „Pravidel řízení o přiznání finanční 
podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ 
schválených Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 15. zasedání dne 21. 6. 2018 usnesením 
č. 1250/18/Z15. 



 
 

 

22 

Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, ID 6989675 ve výši 202.000 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena bankovním převodem na účet zřizovatele tj. města Kuřim do 
30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Zřizovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční podporu 
formou příspěvku na provoz bezodkladně. 
Podepsanou smlouvu je nutné zaslat na JMK. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 90/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje určené pro 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČ 49457276 
na poskytování pečovatelské služby pro rok 2019 ve výši 202.000 Kč. 

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

32. Uzavření licenční smlouvy - zrušení usnesení 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Rada města Kuřimi na svém jednání dne 30. 1. 2019 schválila usnesení, kterým schválila uzavření 
licenční smlouvy na poskytnutí autorských práv k 21 fotografiím Sportovní haly Kuřim za cenu 
17.250 Kč. 
Došlo ale k chybnému započtení DPH, které mělo být ve výši 21 % (namísto snížené sazby), proto 
musí být schválené usnesení zrušeno a přijato nové s již správně uvedenou cenou tj. 18.150 Kč vč. 
DPH. 
 
Přijaté usnesení: 91/2019 - RM ruší usnesení č. 45/2019 ze dne 30. 1. 2019 ve věci uzavření 

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

32/1. Uzavření licenční smlouvy 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
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. 
 
Přijaté usnesení: 92/2019 - 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 xxxxxx Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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33. Různé 
 
K. Torn – ptá se, zda chce rada města schvalovat roční zprávy o činnostech odborů MěÚ Kuřim? 
Navrhuje, že každý měsíc předloží jeden odbor zprávu, jejímž podkladem budou data 
z benchmarkingu. 
Všichni členové rady s návrhem souhlasí. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 16:50 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 2. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 2. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Blanka Žáčková, Kuřim - souhlas s podnájmem 
3 Manželé Viktor a Lenka Kolosinských, Kuřim – pronájem krytu CO - záměr 
4 Manželé Vojtěch a Veronika Gazsikovi, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
5 Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 909, Kuřim – žádost o pacht části 

pozemku 
5/1 Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 909, Kuřim – žádost o pacht části 

pozemku 
5/2 Společenství vlastníků domu Jungmannova č. p. 909, Kuřim – žádost o pacht části 

pozemku 
6 Radek Peterka – nájemní smlouva  
7 Richard Vaníček – smlouva o ubytování  
8 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene 

s ÚZSVM 
 8A - situace 
 8B - GP 3351-78/2017 
 8C - GP 3572-40/2018 
 8D - smlouva 
9 Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2019“ 
 9A - smlouva o dílo 
 9B - výzva k podání nabídky 
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10 Dopravní terminál Kuřim - projekt na zastřešení ve stupni DUR včetně studie 
 10A - cenová nabídka 
11 Návrh dodatku č. 21 k Mandátní smlouvě 
 11A - návrh dodatku 
12 Návrh dodatku č. 79 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi, a.s. 
 12A - návrh dodatku 
13 Kronika města za rok 2018 
 13A - kronika 2018 
14 Vzdání se funkce vedoucího OD MěÚ Kuřim 
14/1 Vzdání se funkce vedoucího OD MěÚ Kuřim 
15 Návrh na personální posílení KÚ na oddělení přestupků a agendy autoškol 
16 Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2018-001 
 16A - protokol o otevírání obálek 
 16B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 16C - pomocná tabulka hodnocení 
 16D - návrh kupní smlouvy 
17 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení pro zpracování digitalizovaných fotografií 

a podpisů 
 17A - návrh smlouvy 
18 Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě číslo O2OP/606988 
 18A - dodatek č. 3 
19 Zápis komise výstavby a dopravy ze dne 4. 2. 2019 
 19A - zápis komise výstavby a dopravy ze 4. 2. 2019 
20 Zápis č. 2/2019 z jednání komise školské dne 7. 1. 2019 
 20A - zápis 
21 Žádost o souhlas s termínem a místem zápisu ZŠ Tyršova 
 21A - žádost o schválení termínu a místa konání zápisu 2019-2020 
22 Žádost o souhlas s termínem a místem zápisu ZŠ Jungmannova 
 22A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 2019-2020 
23 Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Zborovská 
 23A - kritéria přijímání 2019-20 
24 Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu MŠ Zborovská 
 24A - žádost o schválení termínu zápisu 2019 
25 Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 
 25A - žádost o souhlas s přerušením provozu prázdniny 2019 
26 Vnitřní směrnice RM - Zpracování, evidence a uveřejňování smluv 
 26A - směrnice 
27 Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. 
 27A - protokol o posouzení splnění podmínek 
 27B - zpráva o hodnocení nabídek 
28 L. Forman – smlouva o umístění a provedení stavby „Stavební úpravy rodinného domu 

– zpevnění sjezdu“ 
 28A - situace 
 28B - situace 
 28C - návrh smlouvy 
29 Úřad práce - Uzavření smluvního vztahu na stavební práce - přepážky 
 29A - cenová nabídka 
 29B - schéma bezpečnostních přepážek 
30 Městská sportovní hala v Kuřimi – výpověď ze smlouvy se společností PATROL Group 

s.r.o. 
30/1 Dohoda o převodu práv a povinností PCO se společností PATROL Group s.r.o. – 

zrušení usnesení 
31 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
 31A - smlouva 
32 Uzavření licenční smlouvy - zrušení usnesení 
32/1 Uzavření licenční smlouvy 


