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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 6/2019 konané dne 27. 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: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:08 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 20. 2. 2019 

2 Úřad práce České republiky – výpověď nájmu nebytových prostor 

3 Záměr na pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 950 ul. Jungmannova, Kuřim 

4 ARMHAS s.r.o. – žádost o pronájem pozemku (stánek pečivo – změna v osobě 
provozovatele) 

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

6 PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku - rozšíření zařízení staveniště 

6/1 PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku - rozšíření zařízení staveniště 

7 Nové připojení stavby BYTOVÝ DŮM - KUŘIM, HYBEŠOVA ul. na místní komunikaci 

8 Peněžitý dar první občan roku 

9 Schválení odpisového plánu 2019 - ZŠ Tyršova 

10 Schválení odpisového plánu 2019 - ZŠ Jungmannova 

11 Schválení odpisového plánu 2019 - MŠ Zborovská 

12 Dodatek smlouvy o bezúplatném užívání radiostanice 

12/1 Dodatek smlouvy o bezúplatném užívání radiostanice 

13 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 

14 Žádost o schválení odlišného postupu při výběrovém řízení na zhotovitele a žádost 
o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 

14/1 Žádost o schválení odlišného postupu při výběrovém řízení na zhotovitele a žádost 
o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 

15 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské brouzdaliště vč. bazénové 
technologie – vyhodnocení VŘ 

16 Cyklostezka Kuřim – Medlánky – studie 
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17 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - změna termínu 

18 Cyklostezka Kuřim – Medlánky - dodatek č. 1 

19 Uzavření smlouvy o vystoupení 

20 Dohoda o narovnání 

21 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 2. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Všechna usnesení jsou ke dni 20. 2. 2019 splněna. 
 
Přijaté usnesení: 93/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 2. 

2019. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. Úřad práce České republiky – výpověď nájmu nebytových prostor 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Úřad práce České republiky má od města Kuřimi pronajaty kanceláře č. 113, 114, 115 a 116 umístěné 
v I. nadzemním podlaží budovy městského úřadu na základě nájemní smlouvy č. 2011/O/0120 ze dne 
29. 12. 2011, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. 
Vzhledem ke stále rostoucímu počtu zaměstnanců městského úřadu, hodlá město Kuřim výše 
zmíněné kanceláře využívat pro potřebu městského úřadu. Z tohoto důvodu je nutné stávající smlouvu 
s Úřadem práce České republiky vypovědět dle Článku 4 odst. 4.2. písm. a) smlouvy č. 2011/O/0120, 
ve znění dodatků č. 1 - 3, a to v šestiměsíční výpovědní lhůtě. 
 
Přijaté usnesení: 94/2019 - RM schvaluje výpověď nájmu nebytových prostor, a to kanceláří č. 113, 

114, 115 a 116 umístěných v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968 v ul. 
Jungmannova, která je součástí pozemku parc. č. 1742, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
Úřadu práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha - 
Holešovice, IČ 72496991, ve smyslu Článku 4 odst. 4.2. písm. a) nájemní smlouvy 
č. 2011/O/0120 ze dne 29. 12. 2011, ve znění dodatků č. 1 - 3. Výpovědní lhůta 
činí šest měsíců. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Na jednání se v 14:11 hod dostavila Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

3. Záměr na pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 950 ul. 
Jungmannova, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem objektu č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi. V tomto objektu jsou 
nepronajaté kanceláře umístěné ve II. nadzemním podlaží budovy, a to místnost č. 1, místnost č. 2 
a místnost č. 8. 
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Rada města Kuřimi na své schůzi dne 14. 3. 2018 schválila pod číslem usnesení 118/2018 tento 
záměr: 
118/2018 
Rada města schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor umístěných ve II. nadzemním podlaží 
budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova, která je součástí pozemku parc. č. 1818, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, a to místností č. 1 o výměře 10,5 m

2
, místnosti č. 2 o výměře 12,3 m

2
 a místnosti č. 8 o výměře 

8,8 m
2
, za nájemné ve výši 135 Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby ve výši 75 Kč/m

2
/měs. + 

21% DPH, s roční valorizací na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
 
Záměr na pronájem uvedených kanceláří byl zveřejněn na úřední desce v době od 19. 3. 2018 do 
3. 4. 2018. Žádný uchazeč o pronájem neprojevil zájem. Město tyto kanceláře dále veřejně 
nenabízelo, a to z důvodu jejich dalšího možného využití pro potřeby města, případně jako zázemí pro 
pracovníky Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvková organizace. Ředitelka příspěvkové 
organizace, dle jejího sdělení, s největší pravděpodobností využije pouze jednu kancelář. 
O pronájem kanceláře č. 8 o výměře 8,8 m

2
 projevila zájem paní Mgr. Veronika Kucharská, se sídlem 

Na Vyhlídce 660/7, 664 34 Kuřim, IČ 67602444. Kancelář by využívala k individuální výuce anglického 
jazyka. 
Odbor majetkoprávní souhlasí s pronájmem zmíněné kanceláře, nejprve se však musí ve smyslu § 39 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlásit záměr na pronájem předmětného nebytového 
prostoru. 
 
Přijaté usnesení: 95/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru umístěného ve 

II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova, která je součástí 
pozemku p. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to místnosti č. 8 o výměře 8,8 m

2
, 

paní Mgr. Veronice Kucharské, se sídlem Na Vyhlídce 660/7, 664 34 Kuřim, 
IČ 67602444, za nájemné 135 Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby ve výši 

75 Kč/m
2
/měsíc + 21% DPH, s roční valorizací na dobu neurčitou s šestiměsíční 

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

4. ARMHAS s.r.o. – žádost o pronájem pozemku (stánek pečivo – 
změna v osobě provozovatele) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
RM dne 16. 1. 2019 projednala a schválila usnesení č. 4/2019:  
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. Kuřim o výměře 10 m

2
 za 

účelem umístění stánku s pečivem panu Armenu Shahbazyanovi, se sídlem Modřická 190/23, 619 00 
Brno - Přízřenice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2019, za nájemné ve výši 
150 Kč/m

2
/měsíc s roční valorizací. 

 
Po zveřejnění záměru však došlo několikrát ke změně v osobě budoucího provozovatele stánku. 
Nakonec tedy nájemcem bude obchodní společnost ARMHAS s.r.o., se sídlem Modřická 190/23, 
619 00 Brno - Přízřenice, IČ 05812500, zastoupená jednatelem panem Armenem Shahbazyanem, 
který dlouhodobě spolupracuje s firmou, která dodává pečivo - KULHÁNEK & DRÁPAL s.r.o., při 
otvírání nových prodejen s pečivem a jejich provozování, z tohoto důvodu je potřeba schválit záměr 
nový. 
 
Přílohy: A – situace 
 
 
Na jednání se v 14:17 hod dostavil Jan Vlček - počet členů rady města 5. 
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Diskuse: 
P. Ondrášek – bylo by lépe, kdyby stánky měly jednotný vzhled. 
D. Sukalovský – lze podmínit, že stánek musí být v provozu? 
J. Viktorinová – stánek s grilovanými kuřaty platí poplatek za užívání veřejného záboru nikoliv 
nájemné. Tam to podmínit nelze. 
 
Přijaté usnesení: 96/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře 10 m
2
 za účelem umístění stánku s pečivem obchodní společnosti 

ARMHAS s.r.o., se sídlem Modřická 190/23, Přízřenice, 619 00 Brno, 
IČ 05812500, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2019, za 
nájemné ve výši 150 Kč/m

2
/měsíc s roční valorizací. 

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

5. 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 doporučil v období od 1. 2. do 28. 2. 2019 pronajmout pozemek 
jako krátkodobý pronájem bez záměru (usn. č. 30/2019 ze dne 30. 1. 2019) a na další období vyhlásit 
záměr na pronájem pozemku - usn. č. 31/2019 ze dne 30. 1. 2019. 
 
31/2019 
Rada města 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. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C – nájemní smlouva 

 
Přijaté usnesení: 97/2019 - 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. 3. do 31. 10. 2019 za nájemné ve výši 15 Kč/m

2
/měsíc. 

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

6. PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku - rozšíření 
zařízení staveniště 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Rada města schválila dne 30. 1. 2019 usn.č. 31/2019 
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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. 

 
Společnost PSG Construction a.s., stavební společnost, se sídlem Napajedelská 1552, Otrokovice, 
IČ 05042020, nyní požádala město Kuřim o krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 2994/12 
v k. ú. Kuřim o výměře 845 m

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

staveniště bude sloužit 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 28. 2. do 
31. 10. 2019, tj. zhruba 8 měsíců. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje v období od 28. 2. do 27. 3. 2019 pronajmout pozemek 
jako krátkodobý pronájem bez záměru (vizte příloha C) a na další období vyhlásit záměr na pronájem 
pozemku. 
 
OMP navrhuje opět nájemné ve výši 15 Kč/m

2
/měsíc (vizte výše - schválené usnesení č. 31/2019, 

dvojnásobek částky za zábor veř. prostranství pro nekuřimské), z výměry 845 m
2
 je to částka ve výši 

12.675 Kč/měsíc. Vzhledem k tomu, že pozemek je využíván stavební společností bez právního 
důvodu již nyní - přesněji od 11. 2. 2019 bude cena za krátkodobý pronájem navýšena o poměrnou 
část za 17 předchozích dní od 11. 2. do 27. 2. (tedy 12 675 : 30 x 17 dní = 7183 +12 675 = 
19.858 Kč). Celková cena za krátkodobý pronájem v období od 28. 2 do 27. 3. 2019 bude tedy 
19.858 Kč. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 98/2019 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2994/12 v k. ú. Kuřim 

o výměře 845 m
2
 společnosti PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 

1552, Otrokovice, IČ 05042020, za účelem rozšíření zařízení staveniště, na dobu 
určitou od 28. 2. do 27. 3. 2019 za nájemné ve výši 19.858 Kč. 

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

6/1. PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku - rozšíření 
zařízení staveniště 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 99/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2994/12 v k. ú. 

Kuřim o výměře 845 m
2
 společnosti PSG Construction a.s., se sídlem 

Napajedelská 1552, Otrokovice, IČ 05042020, za účelem rozšíření zařízení 
staveniště, na dobu určitou od 28. 3. do 31. 10. 2019 za nájemné ve výši 
15 Kč/m

2
/měsíc. 

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

20. Dohoda o narovnání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim dne 22. 2. 2018 uzavřelo se slečnou Violou Orjabincovou, bytem xxxxxxxx, 664 34 Kuřim 
(dále také jen „nájemce“), nájemní smlouvu č. 5/2018, jejímž předmětem byl pronájem sálu 



 
 

 

6 

v Kulturním domě v Kuřimi - Podlesí, č. p. 147 (dále jen “sál“) na dobu určitou - pátek 23. 2. 2018 za 
účelem konání soukromé akce nájemce. 
Během soukromé akce došlo konáním nájemce a jeho hostů k poškození pravděpodobně dvou stolů 
na stolní tenis (dále jen „stoly“), které se nacházely v sále, a které byly majetkem spolku Tělovýchovná 
jednota Slovan Kuřim - Podlesí, se sídlem Kuřim - Podlesí, IČ 49461419, (dále jen „TJ Slovan“). 
Za účelem náhrady škody na poškozených stolech byla mezi městem Kuřim a TJ Slovan dne 10. 4. 
2019 uzavřena Dohoda o narovnání č. 2018/D/0038, jejímž předmětem byla finanční náhrada ve výši 
5.000 Kč. Částku 5.000 Kč, která byla vyplacena z ORG 9005 000 000, TJ Slovan použil na nákup 
dvou nových stolů na stolní tenis. 
K úhradě škody, která městu vznikla vyplacením náhrady škody TJ Slovanu, byla použita vratná 
záloha ve výši 5.000 Kč, kterou složil nájemce v souladu s nájemní smlouvou před konáním akce na 
pokladně města a která nebyla nájemci zpět vyplacena. 
V této věci podala sl. Orjabincová k Okresnímu soudu Brno venkov žalobu proti městu Kuřim o vrácení 
částky 5.000 Kč s příslušenstvím, soud nařídil jednání na 26. 2. 2019. 
Vzhledem k nedostatečným důkazům ve věci způsobené škody i na druhém stole, OMP předkládá 
návrh trojstranné Dohody o narovnání mezi městem Kuřim, sl. Orjabincovou a TJ Slovan. Na základě 
této dohody by město sl. Orjabincové vrátilo 2.500 Kč (prokázané poškození jednoho stolu) 
a současně by TJ Slovan vrátil městu ½ z vyplacené finanční náhrady dle Dohody o narovnání 
č. 2018/D/0038, tj. rovněž 2.500 Kč. 
Na základě žádosti sl. Orjabincové a města Kuřimi soud jednání odročil na 9. 4. 2019. 
 
Přílohy: A - dohoda o narovnání příloha 
 
Přijaté usnesení: 100/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody o narovnání s Violou Orjabincovou, 

bytem xxxxxxx 664 34 Kuřim a se spolkem Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim - 
Podlesí, se sídlem Kuřim - Podlesí, IČ 49461419, jejímž předmětem je narovnání 
práv a povinností v souvislosti s poškozenými stoly na stolní tenis. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Z jednání odešla v 14:35 hod J. Viktorinová a dostavil se S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

7. Nové připojení stavby BYTOVÝ DŮM - KUŘIM, HYBEŠOVA ul. na 
místní komunikaci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost o souhlas se zřízením nového připojení stavby 
„BYTOVÝ DŮM - KUŘIM, HYBEŠOVA ul. p. č. 2614/1, 2614/4, 2614/5, 2614/6" na místní komunikaci 
III. třídy v ulici Hybešova. Dále pak o souhlas se zřízením nového připojení na účelovou komunikaci 
v ulici Brněnská. K nahlédnutí přikládáme souhlasné stanovisko PČR k navrženému řešení včetně 
grafické přílohy. 
 
Přílohy: A - situace připojení 
 
Přijaté usnesení: 101/2019 - RM schvaluje zřízení nového připojení stavby „BYTOVÝ DŮM - 

KUŘIM, HYBEŠOVA ul. p. č. 2614/1, 2614/4, 2614/5, 2614/6" na místní 
komunikaci III. třídy v ulici Hybešova a účelovou komunikaci ulice Brněnská. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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8. Peněžitý dar první občan roku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, navrhuje poskytnout prvnímu občanovi roku 2019 peněžitý dar 
v hodnotě 5.000 Kč. Jedná se o „tradici“, která byla zavedena v roce 2000. Dřívější věcné dary 
nahradily od roku 2009 dary formou finanční hotovosti ve výši 5.000 Kč. První narozený občan Kuřimi 
byl určen ze sestavy narozených občanů za měsíc leden 2019, získané přenosem dat z ISEO 
(informační systém evidence obyvatel). Vzhledem k okolnosti, že 2. 1. 2019 se narodili dva občané, 
byla požádána matrika narozených ÚMČ Brno-střed o upřesnění pořadí narozených dětí. Následně 
budou rodiče dítěte, které je prvním občanem roku 2019 kontaktováni. 
 
Přijaté usnesení: 102/2019 - RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč prvnímu 

narozenému občanovi města Kuřimi v roce 2019. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, M. Vlk)   Proti: 1 (P. Ondrášek) 
Zdržel se: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

9. Schválení odpisového plánu 2019 - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka základní školy Mgr. Bc. Hana Kočevová předložila Radě města Kuřimi ke schválení 
odpisový plán na rok 2019 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A – odpisový plán 
 
Přijaté usnesení: 103/2019 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2019 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

10. Schválení odpisového plánu 2019 - ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán na 
rok 2019 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A – odpisový plán 
 
Přijaté usnesení: 104/2019 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2019 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

11. Schválení odpisového plánu 2019 - MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi ke schválení odpisový 
plán na rok 2019 (vizte příloha A). 
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Přílohy: A – odpisový plán 
 
Diskuse: 
J. Vlček - je potřeba zajistit specialistu na kotle (správce kotelen), nejlépe zaměstnance Centra 
technických služeb Kuřim.  
S. Bartoš – pojďme to zkonzultovat s pracovníkem energetického managementu. 
J. Vlček – potřebujeme, aby se zařízení používala, fungovala a měli jsme v pořádku všechny revize. 
V pondělí po poradě proběhne nad tímto schůzka (p. Vlček, p. Bartoš, p. Krpec). 
 
Přijaté usnesení: 105/2019 - RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2019 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

12. Dodatek smlouvy o bezúplatném užívání radiostanice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim má od Hasičského záchranného sboru JmK zapůjčenu pro potřeby JSDH Kuřim starší 
digitální radiostanici. Vzhledem k tomu, že HZS změnil inventární číslo této radiostanice a nabíječky, 
je potřeba schválit dodatek č. 1 Smlouvy o bezúplatném užívání. 
JSDH Kuřim se při zásazích využívání tohoto komunikačního zařízení velmi osvědčilo, ale zapůjčená 
radiostanice již vykazovala provozní nedostatky, tak bylo rozhodnuto o nákupu vlastní nové 
radiostanice, která ale byla dodána se zpožděním. 
Proto je potřeba schválit jak dodatek č. 1 Smlouvy o bezúplatném užívání radiostanice, tak zároveň 
i Dohodu o ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy o bezúplatném užívání, na jejímž základě bude 
zapůjčená radiostanice vrácena HZS. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 HZS 

B - dohoda o ukončení smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 106/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o bezúplatném užívání 

s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, 
IČ 70884099, se sídlem Zubatého 685/1, 61400 Brno, která se týká vypůjčení 
radiostanice. 

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

12/1. Dodatek smlouvy o bezúplatném užívání radiostanice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 107/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti a účinnosti 

Smlouvy o bezúplatném užívání s Českou republikou - Hasičským záchranným 
sborem Jihomoravského kraje, IČ 70884099, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 
Brno, která se týká vypůjčení radiostanice. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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13. Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim v roce 2019 začaly opět opravy koupelen 
jako v roce 2018. Předpokladem je, že v roce 2019 bude v DPS opraveno asi 10 koupelen po vrácení 
bytu nájemníkem. Oprava jedné koupelny se bude pohybovat do 65 tis. Kč. Opravy koupelen v bytech 
budou hrazeny z investičního fondu organizace. Z tohoto důvodu ředitelka Centra sociálních služeb 
Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim PhDr. Miloslava Bártová žádá o schválení převodu finančních prostředků 
z rezervního fondu v částce 97.116 Kč do investičního ve výši daňové úspory a čerpání investičního 
fondu na úhradu oprav koupelen v bytech DPS v částce do 650 tis. Kč. Stav rezervního fondu 
organizace činí 2.461 tis., investiční fond je ve výši 6.491 tis. k 31. 12. 2018. 
 
Přijaté usnesení: 108/2019 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim 

převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v částce 
97.116 Kč tj. ve výši daňové úspory a čerpání investičního fondu v částce do 
650 tis. Kč k úhradě oprav koupelen v roce 2019 v objektu domu s pečovatelskou 
službou. 

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

14. Žádost o schválení odlišného postupu při výběrovém řízení na 
zhotovitele a žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Potřeba opravy tukového lapolu a kanalizace Základní školy Jungmannova je vyvolána jejím 
havarijním stavem. Proto ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace Mgr. Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy 
ve výši 1.510.000 Kč na financování výše zmíněné investiční akce. 
 
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 31. 12. 2018 je 2.199.374,42 Kč. 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach současně požádal, dle směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM „Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“ Článek VIII. „Odlišné postupy“ bod 4, radu města o schválení 
odlišného postupu při výběrovém řízení na zhotovitele opravy tukového lapolu a kanalizace (dále jen 
„odlišný postup“) Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace, sídlo Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285. 
 
Odůvodnění: 

1. havarijní stav, potenciálně nebezpečný pro pohyb dětí na školním dopravním hřišti 
2. investiční akce navazuje na probíhající stavbu kanalizace; 
3. zhotoví ji již vysoutěžený zhotovitel právě probíhající III. etapy přístavby školy za vysoutěžené 

ceny, pokud mohou být použity; u ostatních položek použila firma Matyáš stejného koeficientu 
k ceníku RTS, jako v soutěži. 

 
V případě schválení „odlišného postupu“ bude jednodušší koordinace prací, celkové dokončení obou 
děl a následná úprava povrchu školního dopravního hřiště. Práce bude možné zahájit ihned. Nedojde 
ke zpoždění již probíhajících stavebních prací z důvodu dodržení termínů řádného výběrového řízení. 
Věc byla vedením školy prokonzultována s vedoucím OI panem Bartošem a Ing. Šudákem, který 
stavbu dozoruje. 
 
Přílohy: A - rozpočet opravy 
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Přijaté usnesení: 109/2019 - RM schvaluje Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - 

venkov, příspěvkové organizace, sídlo Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, 
IČ 70988285, dle směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM „Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“ Článek VIII. „Odlišné postupy“ bod 4, odlišný 
postup při výběrovém řízení na zhotovitele opravy tukového lapolu a kanalizace. 

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

14/1. Žádost o schválení odlišného postupu při výběrovém řízení na 
zhotovitele a žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 110/2019 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285 ve výši 1.510.000 Kč za účelem 
financování opravy tukového lapolu a kanalizace dle žádosti. 

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

15. Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské brouzdaliště 
vč. bazénové technologie – vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské 

brouzdaliště vč. bazénové technologie“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-003 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské 
brouzdaliště vč. bazénové technologie“. Výběrové řízení pro zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 
tis. Kč. Zakázka bude hrazena z ORG 1407 000 000 
 

Výzva k podání nabídky byla dne 1. 2. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele v Národním 
elektronickém nástroji (tzv. systému NEN) na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>. 
Nabídky byly podány prostřednictvím elektronického nástroje. Otevírání obálek proběhlo 18. 2. 2019. 
Na výzvu bylo upozorněno přes profil zadavatele 5 firem. Byly podány celkem dvě nabídky. 
Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti společnost ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 
Hradec Králové, IČ 47450347, která se v hodnocení umístila na prvním místě s nejnižší nabídkovou 
cenou 298.000 Kč bez DPH (tj. 360.580 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - protokol 

B – smlouva o dílo 
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Přijaté usnesení: 111/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu o otevírání 
obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Zhotovitel 
projektové dokumentace stavby Dětské brouzdaliště vč. bazénové technologie“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ATELIER 11 HRADEC 
KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 47450347 v celkové 
hodnotě 298.000 Kč bez DPH (tj. 360.580 Kč vč. DPH). 

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

16. Cyklostezka Kuřim – Medlánky – studie 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dne 18. 10. 2018 Rada města Kuřimi schválila vyčlenění částky ve výši 250.000 Kč z ORG 1008 000 
000 "Studie a projekty" pro zpracování akce „Vyhledávací studie cyklostezka Kuřim - Medlánky“. 
 
Tato částka nebyla do konce roku 2018 čerpána, protože platba proběhne až v letošním roce 2019 po 
odevzdání dokončené studie. 
 
Žádáme o vyčlenění částky 250.000 Kč z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty„ na realizaci akce 
„Vyhledávací studie cyklostezka Kuřim - Medlánky“ pro rok 2019. 
 
Přijaté usnesení: 112/2019 - RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 250.000 Kč z ORG 1008 000 

000 „Studie a projekty“ na akci „Vyhledávací studie cyklostezka Kuřim - Medlánky“. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

18. Cyklostezka Kuřim – Medlánky - dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na základě usnesení č. 524/2018 ze dne 18. 10. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo č. 2018/D/0147 
se společností Ing. Adolf Jebavý, se sídlem Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ 64313743, v celkové 
hodnotě 241.558 Kč vč. DPH pro zpracování „Vyhledávací studie cyklostezka Kuřim - Medlánky“. 
Z důvodu projednávání variantních tras ostatními obcemi žádáme o prodloužení termínu dokončení 
prací do 31. 3. 2019. 
OI doporučuje radě města uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0147 se společností Ing. 
Adolf Jebavý, se sídlem Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ 64313743, pro změnu termínu dokončení 
prací nejpozději do 31. 3. 2019. 
 
Přijaté usnesení: 113/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0147 

na zakázku „Vyhledávací studie cyklostezka Kuřim - Medlánky“ se změnou termínu 
dokončení prací do 31. 3. 2019. 

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

17. Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - změna 
termínu 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při MŠ Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 4/2018 
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Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Na základě usnesení ze dne 11. 12. 2018 usnesením číslo 623/2018 bylo schváleno zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při 
MŠ Kuřim“.  
Z důvodu dlouhého procesu získávání vyjádření dotčených orgánů pro danou akci nebylo toto 
výběrové řízení dosud zahájeno. Z tohoto důvodu žádáme o úpravu bodu č. 5 ve výzvě a v návrhu 
SoD čl. 3 Termíny a místo plnění  
 
- předpokládaná doba zahájení stavby  ...................................................................... do   01. 04. 2019 
- dokončení a předání díla  .......................................................................................... do   10. 05. 2019 
 
Přílohy: A - výzva 

B – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 114/2019 - RM schvaluje změnu termínů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

19. Uzavření smlouvy o vystoupení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
V sobotu 2. 3. 2019 proběhne na nám. 1. května tradiční masopust. K tanci a poslechu bude hrát 
cimbálová muzika Cémtézékom, v příloze předkládáme smlouvu a žádáme radu města o schválení. 
Cena vč. dopravy činí xxxxxx Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 115/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy s Mgr. Tomášem Zouharem, xxx 

xxxxxxxxxx, 664 24 Drásov, na vystoupení cimbálové muziky Cémtézékom na 
Kuřimském masopustu 2019. 

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

21. Různé 
 
J. Vlček – vyřešit kontejnery u Lídlu, aby se zavíraly a nelítal obsah pryč. Zkusit odřezat vzpruhy, 
domluvit se s p. Hamříkem. 
P. Ondrášek - u sběrného dvoru na ul. Havlíčkova bude plot řešen jiným způsobem a to tak, aby byl 
z pohledu od parku pohledový (ne vlnitý plech). 
 
K. Torn - co se sociálními byty, nyní je nájemné 65 Kč/m

2
, ale máme i byty, kdy je nájemné 56 Kč/m2. 

Ptá se, kdo po pěti letech posoudí, jestli je nájemníkem stále sociálně slabý občan? Jaká budou 
pravidla? 
P. Ondrášek - jestli budou chtít nájemníci uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, tak to asi znamená, že 
už nejsou sociálně slabí a můžeme jim stanovit regulované nájemné. Pokud se budou nadále cítit 
sociálně slabí, potom bude nájemní smlouva opět uzavřena na dobu určitou. 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:34 hod J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
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J. Viktorinová - u 70 % smluv máme nájemné ve výši 56 Kč/m
2
, po rekonstrukci bytu dáváme 

65 Kč/m
2
. Průměrná cena tržního nájemného v Kuřimi je 106-140 Kč/m

2
. V Blansku mají nájemné 

56 Kč/m
2
, v Tišnově mají letos 74 Kč/m

2
. Od roku 2010 se v Kuřimi nájemné nezvedalo a zákon říká, 

že nájemné můžeme jednorázově zvednou o 20%, tzn. v našem případě bychom se dostali na 
67,20 Kč/m

2
. Máme zhruba 180 bytů, když nájemné zvedneme na 60-70 Kč/m

2
 budeme mít zisk cca 

1.200 000 Kč ročně. 
D. Sukalovský - nechme si jen 20 obecních bytů a zbytek prodejme. 
J. Viktorinová - ne, to by nedělala, vydělávají nám. 
J. Vlček - dát do smlouvy navýšení ročně o inflaci nebo třeba 2 % ročně nebo přímo uvést částku. 
P. Ondrášek – u bytů s nájmem na dobu neurčitou bychom měli nájemné zvednout o 20 %. 
J. Viktorinová – do smluv můžeme dát ustanovení o každoročním zvednutí nájemného. 
J. Vlček – byl by pro. 
D. Sukalovský – je potřeba řešit i byty pro sociálně slabé. Žádá OMP, aby začali chystat přidělení 
sociálního bytu. 
J. Viktorinová - připraví do rady zvýšení nájemného o 20%, zkusí navrhnout nové smlouvy. 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 16:26 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 2. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 2. 2019 
2 Úřad práce České republiky – výpověď nájmu nebytových prostor 
3 Záměr na pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 950 ul. Jungmannova, Kuřim 
4 ARMHAS s.r.o. – žádost o pronájem pozemku (stánek pečivo – změna v osobě 

provozovatele) 
 4A - situace 
5 PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku 
 5A - situace  
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku - rozšíření zařízení staveniště 
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 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - smlouva 
6/1 PSG Construction a.s. – žádost o pronájem pozemku - rozšíření zařízení staveniště 
7 Nové připojení stavby BYTOVÝ DŮM - KUŘIM, HYBEŠOVA ul. na místní komunikaci 
 7A - situace připojení 
8 Peněžitý dar první občan roku 
9 Schválení odpisového plánu 2019 - ZŠ Tyršova 
 9A - odpisový plán 2019 
10 Schválení odpisového plánu 2019 - ZŠ Jungmannova 
 10A - odpisový plán 2019 
11 Schválení odpisového plánu 2019 - MŠ Zborovská 
 11A - odpisový plán 2019 
12 Dodatek smlouvy o bezúplatném užívání radiostanice 
 12A - dodatek č. 1  - radiostanice 
 12B - dohoda o ukončení smlouvy 
12/1 Dodatek smlouvy o bezúplatném užívání radiostanice 
13 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
14 Žádost o schválení odlišného postupu při výběrovém řízení na zhotovitele a žádost 

o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 
 14A - rozpočet opravy 
14/1 Žádost o schválení odlišného postupu při výběrovém řízení na zhotovitele a žádost 

o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 
15 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské brouzdaliště vč. bazénové 

technologie – vyhodnocení VŘ 
 15A - protokol 
 15B - smlouva o dílo 
16 Cyklostezka Kuřim – Medlánky – studie 
17 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - změna termínu 
 17A - výzva 
 17B - smlouva o dílo 
18 Cyklostezka Kuřim – Medlánky - dodatek č. 1 
19 Uzavření smlouvy o vystoupení 
 19A - smlouva 
20 Dohoda o narovnání 
 20A - návrh dohody o narovnání 


