
 
 

 

1 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 9/2019 konané dne 27. 3. 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 14:10 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. 3. 2019 

2 Martin Hoplíček, Kuřim – schválení nájemní smlouvy 

3 Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – dodatek č. 3 

4 Mgr. Veronika Kucharská, Kuřim – nájemní smlouva 

5 Nebytový prostor č. 839/10 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim – zrušení usnesení, záměr 

5/1 Nebytový prostor č. 839/10 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim – zrušení usnesení, záměr 

6 Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – zrušení usnesení, záměr 

6/1 Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – zrušení usnesení, záměr 

7 SVJ 1116 – 1118 ul. Bezručova čtvrť – příspěvek na realizaci komínových lávek 

8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, U Rybníka, obnova 
DPNNk, Parasková“ 

9 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podhoří, sm. NNk, 
Bureš, p. č. 935“ 

10 ARMHAS s.r.o. – pronájem pozemku - stánek pečivo  

11 PSG Construction a.s. – pronájem dalšího pozemku - rozšíření zařízení staveniště 

12 Paní Šlesingerová – žádost o pronájem pozemku (posezení před vinotékou Perkmistr ul. 
Tyršova) 

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

14 Park Havlíčkova - projekt“ - schválení dodatku č. 1 

15 Zápis komise výstavby a dopravy ze dne 18. 3. 2019 

16 Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Společenského a kulturního centra Kuřim 

17 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

18 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
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19 Dohoda o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení k akci „Sportovní 
areál v Kuřimi“ 

20 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 3. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A – plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 133/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 3. 

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

2. Martin Hoplíček, Kuřim – schválení nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 16, v domě č. p. 853, na ul. Školní 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město Kuřim jako 51 % 
vlastník stavby rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
 
Ne jednání se v 14:12 hod Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 134/2019 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu družstevního podílu 

v bytovém družstvu“ spojeného s členstvím v bytovém družstvu mezi panem 
Ondřejem Kudlíkem, trvale bytem xxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a panem Martinem 
Hoplíčkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, a schvaluje budoucí 
pronájem bytové jednotky č. 853/16 členu Bytového družstva Školní, družstvo, se 
sídlem Školní 851/8, 664 34 Kuřim, IČ 26283778 - Martinovi Hoplíčkovi, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. 

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

3. Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – 
dodatek č. 3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem „Plaveckého areálu v Kuřimi“ vybudovaného na pozemcích parc. č. 2980/2, 
parc. č. 2980/1, parc. č. 2976/3, vč. zrekonstruované budovy č. p. 1082 na ul. Sportovní na pozemku 
parc. č. 2980/2, vše v obci a k. ú. Kuřim. K výše uvedeným nemovitostem je uzavřena Smlouva 
o pachtu č. 2017/O/0020 ze dne 30. 4. 2017. Předmětem pachtu je i pacht movitých věcí (inventáře) 
specifikovaných v Příloze č. 2 smlouvy o pachtu. 
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Do inventáře plaveckého areálu jsou v průběhu roku pořizovány nové movité věci, některé movité věci 
jsou naopak vyřazovány. Příloha č. 2 se tedy stále mění. Pro aktualizaci Přílohy č. 2 je nutné uzavřít 
vždy dodatek ke smlouvě o pachtu. 
OMP předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 3, kterým se změní Příloha č. 2. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:13 hod J. Vlček - počet přítomných členů rady je 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 135/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o pachtu 

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

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

4. Mgr. Veronika Kucharská, Kuřim – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 27. 2. 2019 schválila toto usnesení: 
95/2019 
Rada města 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. 

 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 1. 3. do 18. 3. 2019. Ke zveřejněnému záměru nebyly 
vzneseny žádné připomínky. 
OMP předkládá radě města ke schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 8. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 136/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

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
, s paní Mgr. Veronikou Kucharskou, 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, za účelem 
provozování individuální výuky cizích jazyků. 

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

5. Nebytový prostor č. 839/10 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim – zrušení 
usnesení, záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 16. 1. 2019 pod č. usnesení 8/2019 schválila záměr na 
pronájem nebytového prostoru č. 839/10 o výměře 71,72 m

2
 umístěného v I. nadzemním podlaží 

bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše 
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v obci a k. ú. Kuřim. Minimální požadované nájemné bylo stanoveno na 86 Kč/m
2
/měs. s roční 

valorizací. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 23. 1. 2019 do 28. 2. 2019. Záměr byl také zveřejněn na 
facebooku města a na realitním serveru SReality. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na čtvrtek 
28. 2. 2019 do 10:00 hodin. V tomto termínu byla na podatelnu Městského úřadu Kuřim doručena 
nabídka jednoho uchazeče. Dne 28. 2. 2019 proběhlo veřejné otvírání obálek. Z otvírání obálek byl 
pořízen protokol. 
 
Nabídku předložila společnost PP plus Groupe, s.r.o., se sídlem Čebín 469, PSČ 664 23, 
IČ 07323085. Žadatel navrhl nájemné ve výši 90 Kč/m

2
/měs. Společnost se zabývá kompletní 

rekonstrukcí panelákového zábradlí, dále dodávkou PVC/Plast/Dřevo madel do panelákových 
a bytových domů. V předmětném nebytovém prostoru by společnost vybudovala předváděcí prodejnu 
nabízených produktů. 
 
Dne 1. 3. 2019 se na OMP telefonicky na tento nebytový prostor dotazovala paní Petrašová. Přestože 
termín podání nabídek již uplynul, předložila dne 4. 3. 2019 svoji nabídku na obsazení nebytového 
prostoru. Paní Miroslava Petrašová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, by v tomto 
nebytovém prostoru ráda otevřela výrobnu kvalitního čerstvého sushi. Akceptuje požadované nájemné 
ve výši 86 Kč/m

2
/měs. Paní Petrašová svoji činnost zatím provozuje ve volném čase vedle svého 

zaměstnání, dosud nemá na svoji činnost živnostenské oprávnění. Po prohlídce předmětného 
nebytového prostoru má paní Petrašová stále o pronájem velký zájem. Současně však žádá 
o pronájem těchto prostor od 1. 9. 2019, a to z důvodu ukončení stávajícího zaměstnaneckého 
poměru. 
 
Naskenované nabídky jsou přílohou tohoto materiálu. 
 
Nebytový prostor č. 839/10 je v současné chvíli zkolaudován pro gastro provoz. V případě společnosti 
PP plus Groupe, s.r.o. by bylo nutné nebytový prostor rekolaudovat. 
 
OMP proto navrhuje následující řešení, které je současně spojeno s následujícím bodem jednání - 
Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození: 
Navrhujeme zrušit přijaté usnesení č. 8/2019 ze dne 16. 1. 2019, kterým byl schválen záměr na 
pronájem nebytového prostoru č. 839/10 v ul. Bezručova čtvrť. Současně navrhujeme schválit 
„adresný“ záměr na pronájem přímo paní Petrašové, se kterou by se následně už v této chvíli uzavřela 
nájemní smlouva s šestiměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 9. 2019. 
 
Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození byl nabídnut společnosti PP plus Groupe, s.r.o., která 
s pronájmem jiného nebytového prostoru souhlasí - vizte následující bod jednání. 
 
Přílohy: A - nabídka PP plus Groupe, s.r.o. 

B - nabídka Miroslava Petrašová 
 
Přijaté usnesení: 137/2019 - RM ruší usnesení č. 8/2019 ze dne 16. 1. 2019, kterým byl schválen 

záměr na pronájem nebytového prostoru č. 839/10 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

5/1. Nebytový prostor č. 839/10 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim – záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 138/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 839/10 

o výměře 71,72 m
2
, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 

844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, paní Miroslavě Petrašové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 9. 
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2019, za nájemné ve výši 86 Kč/m
2
/měs. s roční valorizací + zálohy na služby, za 

účelem provozování výrobny čerstvého sushi, prodejny potravin pro tuto oblast 
gastronomie a pořádání kurzů přípravy sushi. 

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

6. Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – zrušení 
usnesení, záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 30. 1. 2019 pod č. usnesení 27/2019 schválila záměr na 
pronájem nebytového prostoru č. 847/10 o výměře 95,30 m

2
 umístěného v I. nadzemním podlaží 

bytového domu č. p. 845, 846 v ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 v ul. nám. Osvobození, který je 
součástí pozemku parc. č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim. Minimální požadované nájemné bylo 
stanoveno na 107 Kč/m

2
/měs. s roční valorizací. 

Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 8. 2. 2019 do 14. 3. 2019. Záměr byl také zveřejněn na 
facebooku města a na realitním serveru SReality. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na čtvrtek 
14. 3. 2019 do 10:00 hodin. V tomto termínu nebyla na podatelnu Městského úřadu Kuřim doručena 
žádná nabídka. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o nebytový prostor, který je zkolaudovaný jako kancelářské prostory, 
nabídl OMP tento prostor uchazeči, který předložil nabídku na pronájem prostoru č. 839/10 - 
společnosti PP plus Groupe, s.r.o., se sídlem Čebín 469, 664 23 Čebín, IČ 07323085. Jednatel 
společnosti, pan Petr Vašíček, však sdělil, že je tento prostor o cca 23 m

2
 větší než-li prostor č. 839/10 

a i požadované nájemné za 1 m
2
 je vyšší. OMP proto panu Vašíčkovi nabídl nižší nájemné, a to 

90 Kč/m
2
/měs. S tímto nájemným vyslovil pan Vašíček souhlas. 

 
OMP proto navrhuje zrušit přijaté usnesení č. 27/2019 ze dne 30. 1. 2019, kterým byl schválen záměr 
na pronájem nebytového prostoru č. 847/10 v ul. nám. Osvobození. Současně navrhuje schválit 
„adresný“ záměr na pronájem společnosti PP plus Groupe, s.r.o., se sídlem Čebín 469, 664 23 Čebín, 
IČ 07323085. 
 
Přijaté usnesení: 139/2019 - RM ruší usnesení č. 27/2019 ze dne 30. 1. 2019, kterým byl schválen 

záměr na pronájem nebytového prostoru č. 847/10 v ul. nám. Osvobození v Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

6/1. Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 140/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 847/10 

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

846 v ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 v ul. nám. Osvobození, který je součástí 
pozemku parc. č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim, společnosti PP plus Groupe, 
s.r.o., se sídlem Čebín 469, 664 23 Čebín, IČ 07323085, na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 90 Kč/m

2
/měs. s roční 

valorizací + zálohy na služby, za účelem zřízení předváděcí prodejny 
panelákového zábradlí, madel do panelákových a bytových domů. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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7. SVJ 1116 – 1118 ul. Bezručova čtvrť – příspěvek na realizaci 
komínových lávek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim v letech 1991 - 2000 realizovalo půdní vestavby v obecních bytových domech. Jednalo 
se o pilotní projekty realizované bez zkušeností s podnikáním jak ze strany měst, tak samotných 
stavebních firem. Realizace půdních vestaveb se neobešla bez technických nedostatků, se kterými se 
OMP, ale i vlastníci půdních bytů, potýkají dodnes (absence zateplení, absence fólií a parozábran, 
nekvalitně zabudovaná okna, zamrzání vody v topném systému, atd.). 
Dne 1. 3. 2019 se na OMP obrátil předseda Společenství vlastníků Kuřim č. p. 1116, 1117, 1118, se 
sídlem Bezručova čtvrť 1116/34, 664 34 Kuřim, IČ 26280230 se žádostí o příspěvek na realizaci 
komínových lávek na střeše bytového domu. Komínové lávky byly v minulosti součástí střechy. 
V letech 1997 - 1998 proběhla vestavba půdních bytů a současně s ní byla zhotovena střecha nová 
(výměna střešních tašek, laťování, …). Nové komínové lávky však na tomto bytovém domě nikdy 
nebyly instalovány, ačkoliv osazení nových lávek bylo podmínkou kolaudačního rozhodnutí Městského 
úřadu Kuřim, č. j. 742/výst./324/99/Ma ze dne 17. 2. 1999 pro užívání stavby. Nové komínové lávky 
měly být osazeny do 30. 6. 1999. Až v roce 2017 provedlo společenství vlastníků instalaci komínových 
lávek v celkové hodnotě 94.965 Kč. Předseda společenství požaduje po městě Kuřim příspěvek ve 
výši 20.425 Kč, což je cena pouze za materiál samotných komínových lávek (bez ceny za práci 
a stoupací plošinu). V této chvíli je nárok společenství promlčený. 
Město Kuřim je v tomto bytovém domě vlastníkem 6 bytových jednotek a 1 nebytového prostoru, což 
činí podíl 27,24 %, město se tudíž na instalaci komínových lávek finančně již podílelo úhradou 
z dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu (dále jen „fond oprav“) ve výši 25.868 Kč. Nyní předseda 
požaduje úhradu dalších 20.425 Kč. 
 
OMP pro upřesnění uvádí, že v roce 2003 bylo usnesením zastupitelstva města č. 1196/2003 
schválena dotace ve výši 90 tis. Kč do fondu oprav domu č. p. 894 - 895 ul. Na Královkách na opravu 
střechy a klempířských prvků po realizaci půdních vestaveb. Dále v roce 2009 usnesením 
zastupitelstva města č. 1130/2009 nebyla schválena dotace Společenství vlastníků domu č. p. 912 na 
ulici Jungmannova v Kuřimi ve výši 170.000 Kč za účelem opravy střechy bytového domu. 
 
Vzhledem k výše uvedenému OMP doporučuje buď žádost zcela odmítnout, nebo schválit příspěvek 
do fondu oprav ve výši 50 % z požadované částky, tj. 10.212 Kč. Finanční prostředky by byly 
vyplaceny z ORG 9012000000 - Správa bytů - SBK jako mimořádný vklad do fondu oprav. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – žádost by zamítl. 
M. Vlk – byl by pro schválení maxima 10 tisíc Kč. 
J. Viktorinová - závazek je promlčený. 
D. Sukalovský – nějaký příspěvek bychom schválit měli. Navrhuje příspěvek ve výši 10.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 141/2019 - RM schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 10 000 Kč do fondu oprav 

domu č. p. 1116 - 1118 ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi na realizaci komínových lávek. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, M. Vlk)   Zdrželi se: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

8. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, U Rybníka, obnova DPNNk, Parasková“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s., zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, U Rybníka, obnova DPNNk, Parasková“. 
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Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 813 v k. ú. 
Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
Jedná se o stavbu přípojky NN zemním kabelem. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 813 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Text 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 142/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k části pozemku parc. č. 813 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

9. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Podhoří, sm. NNk, Bureš, p. č. 935“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s., zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Podhoří, sm. NNk, Bureš, p. č. 935“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 813 v k. ú. 
Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
 
Jedná se o stavbu přípojky NN zemním kabelem. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 813 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Text 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 143/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k části pozemku parc. č. 813 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby 
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uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

10. ARMHAS s.r.o. – pronájem pozemku - stánek pečivo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Pan Armen Shahbazyan, jednatel společnosti ARMHAS s.r.o., se sídlem Modřická 190/23, 619 00 
Brno - Přízřenice, IČ 05812500 požádal město Kuřim o pronájem části pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. 
Kuřim o výměře 10 m

2
 (vizte příloha A) pro umístění stánku s čerstvým pečivem firmy „Kulhánek 

a Drápal“. Stánek by využíval napojení na elektřinu z městského rozvaděče (na místě, kde stával 
mlékomat). 
 
RM dne 27. 2. 2019 projednala a schválila usnesení č. 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. 

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

B – nájemní smlouva 
 
Diskuse: 
J. Vlček – snaží se zajistit, aby měly stánky v budoucnu jednotný vzhled. Je domluven, že stánek 
s pečivem si sám zajistí pro nás vyhovující dřevěný stánek. 
J. Viktorinová - upozorňuje, že společnost Albert má před prodejnou umístěný žlutý stánek. Dle 
smlouvy ale mohou podnajímat pozemky pouze na krátkodobé akce (prodej kaprů, vánočních stromků 
apod). Myslí si, že umístění tohoto stánku není v souladu se smlouvou. 
D. Sukalovský – žádá OMP, aby jednali o tomto stánku s vedoucí prodejny Albert. 
J. Vlček – zastaví se za vedoucí a bude s ní o tomto jednat. 
 
Přijaté usnesení: 144/2019 - RM schvaluje 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). 
 
 
 

11. PSG Construction a.s. – pronájem dalšího pozemku - rozšíření 
zařízení staveniště 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
PSG Construction a.s., stavební společnost, se sídlem Napajedelská 1552, Otrokovice, IČ 05042020, 
požádala město Kuřim o krátkodobý pronájem části dalšího 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. 
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Na základě výše uvedeného OMP doporučil v období od 28. 2. do 27. 3. 2019 pronajmout část 
pozemku jako krátkodobý pronájem bez záměru (usn. č. 98/2019 ze dne 27. 2. 2019) a na další 
období vyhlásit záměr na pronájem části pozemku - usn. č. 99/2019 ze dne 27. 2. 2019. 
 
99/2019 
Rada města 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. 

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

B - situace 
C - smlouva 

 
Diskuse: 
J. Viktorinová - pozemky chtějí jako zařízení staveniště. Dle vyjádření společnosti PSG Construction 
možná budou chtít ukončit nájem dřív, než až 31. 10. 2019. 
 
Přijaté usnesení: 145/2019 - 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. 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). 
 
 
 

12. Paní Šlesingerová  – žádost o pronájem pozemku (posezení 
před vinotékou Perkmistr ul. Tyršova) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Paní Eva Šlesingerová provozovatelka vinotéky Perkmistr a točené zmrzliny, která se stěhuje „ze 
statku“ do nové provozovny na ulici Tyršova 1973/52, požádala město Kuřim o pronájem části 
pozemku parc. č. 4218 v k. ú. Kuřim o výměře 10 m

2
, za účelem umístění a provozování posezení pro 

občerstvení točenou zmrzlinou vizte př. A. Z bezpečnostních důvodů by provozovatelka vybudovala 
kolem posezení nižší, snadno demontovatelné oplocení z důvodu uložených sítí vizte př. B. 
 
OMP doporučuje předmětný pozemek pronajmout ve stejném režimu, jako letní zahrádky u jiných 
restaurací v Kuřimi, tj. uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za 
nájemné ve výši 313 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. Toto nájemné již bylo valorizováno předpokládanou 

inflací za rok 2018. V souladu se zákonem o obcích je potřeba před schválením nájemní smlouvy 
nejprve zveřejnit záměr na pronájem části požadovaného pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 

B - sítě 
C – foto místa 

 
Diskuse: 
L. Ambrož – myslí si, že by bylo lepší, kdyby si stolky umístili na chodník, co nejblíž fasádě domu 
a vinotéce. 
D. Sukalovský – žádá, aby v případě umístění stolků a posezení na trávě umístili dřevěnou podlážku, 
která by eliminovala poškození trávníku. Navrhuje nyní schválit záměr. Dále bychom mohli nájemci 
navrhnout zvětšení plochy pronájmu na cca 20 m

2
. Poté by mohli poslat návrh, jak to tam bude 

vypadat. Podle toho to dále schválíme. 
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Přijaté usnesení: 146/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 4218 v k. ú. 
Kuřim o výměře 10 m

2
 za účelem umístění a provozování posezení pro točenou 

zmrzlinu paní Evě Šlesingerové, Černopolní 246/55, Brno, IČ 49486870 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2019, za nájemné ve výši 
313 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešla v 15:02 hod Mgr. J. Viktorinová a dostavil se S. Bartoš - vedoucí odboru 
investičního. 
 
 
 

13. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2019“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Rozhodnutí o přidělení 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 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2018/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 67/2019 ze dne 13. 2. 2019 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2019“. Zakázka je kryta 
finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 1 270 000 000, její celková 
předpokládaná hodnota je 3 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna v systému 
NEN od 19. 2. do 6. 3. 2019, elektronickou poštou bylo informováno 5 firem se zaměřením na 
provádění oprav komunikací. Základním hodnoticím kritériem byla cena za jednotlivé technologie, 
přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více dodavateli pro jednotlivé technologie. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 5 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek jsou výběrovou komisí doporučeny radě města nejvýhodnější nabídky firem pro dílčí 
technologie dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 
 B – výběr dodavatelů pro jednotlivé technologie 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – kdy začneme komunikace opravovat? 
S. Bartoš - do listopadu budeme hotovi. Musíme se na tom domlouvat. 
 
Přijaté usnesení: 147/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2019“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
jednotlivé technologie se společnostmi dle přílohy. 

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

14. Park Havlíčkova - projekt“ - schválení dodatku č. 1 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Park Havlíčkova - projekt“ 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
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Na základě usnesení RM č. 146/2018 ze dne 28. 3. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo na projekční 
práce související s plánovanou výstavbou akce „Park Havlíčkova“ za celkovou cenu 123.649,90 Kč 
s DPH. 
Vypracovaný projekt ve stupni dokumentace pro stavební povolení byl vypracován natolik podrobně, 
že navazující stupeň pro provádění stavby by už nepřinesl podstatné zpřesnění. 
 
S dodavatelem projektu bylo dohodnuto, že část předmětu plnění 

- dokumentace pro provádění stavby za cenu   41.718,38 Kč s DPH 
 
bude ve smlouvě nahrazena těmito činnostmi projektanta: 
 

- Provádění autorského dozoru v průběhu výstavby  13.612,50 Kč s DPH 
- Vypracování dokumentace skutečného provedení    9.438      Kč s DPH 
- Celkem tedy        23.050,50 Kč s DPH 

 
Z výše uvedeného plyne úspora 18.667,88 Kč s DPH. Je financováno z ORG 1391 000 000. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 

B – nabídka 
 
Přijaté usnesení: 148/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0053 

na stavbu "Park Havlíčkova - projekt" s dodavatelem projektu Ing. Eva Wagnerová, 
Jihlavská 216/10, 664 41 Troubsko, IČ 14670925, kde nová celková cena díla 
bude 86.762 Kč bez DPH (tj. 104.982,02 Kč s DPH). 

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

15. Zápis komise výstavby a dopravy ze dne 18. 3. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 18. 3. 2019 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. RD Kuřim p. č. 5111 
2. Rodinný dům - Podlesí 
3. Investiční akce na rok 2019 
4. ELSTAV KUŘIM - Skladová hala 
5. NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU k. ú. Kuřim, parc. č. 2468/2 
6. Přístavba výrobního objektu k. ú. Kuřim, parc. č. 2971/188 
7. Různé 

 
Přílohy: A - zápis komise výstavby a dopravy z 18. 3. 2019 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Hlasováno: 
Pro: 0  proti: 5. 
S. Bartoš - objekt jsme v komisi již jednou odsouhlasili, i když v jiné podobě. S investorem je 
dohodnuto, že dům bude umístěn 5 m od hranice pozemku. Komise to celé špatně pochopila. 
D. Sukalovský – souhlasí se schválení za podmínky výstavby 5 m od hranice pozemku parc. 
č. 2642/598). 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
S. Bartoš - byl by pro schválení dvou sjezdů. 
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P. Ondrášek – souhlasí se závěrem komise. 
L. Ambrož – souhlasí se schválením dvou sjezdů. 
D. Sukalovský – napojení sjezdu bude na městskou komunikaci. Dva sjezdy jsme nikde nepovolovali. 
M. Vlk – doporučuje vjezd ve větší šířce. 
D. Sukalovský – samotný RD je v pořádku. Byl by pro přepracování na jeden sjezd. O tomto návrhu 
navrhuje hlasovat. 
Hlasováno: 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, M. Vlk)  zdrželi se: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
Hlasováno: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Hlasováno: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Hlasováno: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
Hlasováno: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 7 
D. Sukalovský – v jaké fázi je projekt na parkování v ulici Otevřená? 
S. Bartoš - studie se zpracovává. 
D. Sukalovský – měli bychom zadat generel dopravy. 
 
Přijaté usnesení: 149/2019 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy ze 

dne 18. 3. 2019 v bodě 3 a schvaluje body 2, 4, 5 a 6, dle přílohy. RM schvaluje 
stavbu RD na pozemku parc. č. 5111 za podmínky umístění domu 5 m od hranice 
pozemku parc. č. 2642/598. 

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

16. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Společenského 
a kulturního centra Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je ke schválení předkládán návrh rozpočtu a střednědobého výhledu městské příspěvkové 
organizace - Společenského a kulturního centra Kuřim. 
Tato povinnost vyplývá ze zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tyto 
dokumenty jsou ze zákona povinné, nicméně nejsou ve vztahu k příspěvkovým organizacím závazné. 
Návrhy těchto dokumentů byly vyvěšeny na elektronické úřední desce MěÚ a tímto způsobem musí 
být zveřejněny i schválené dokumenty. 
 
Přílohy: A - SKCK rozpočet a výhled 2019-2021 návrh 
 
Přijaté usnesení: 150/2019 - RM schvaluje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu zřízené 

příspěvkové organizace Společenské a kulturní centrum Kuřim, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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17. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnil nájemní byt 1+1. Žádosti žadatelů o umístění v DPS byly 
projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 19. 3. 2019. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C – pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 151/2019 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení nájemního bytu v DPS od 1. 4. 2019 dle 
zápisu. 

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

18. 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 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 § 101a 
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 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 rok 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ 
schválených Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 15. zasedání dne 21. 6. 2018 usnesením 
č. 1250/18/Z15. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům 
s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 3.567.100 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. města Kuřim ve dvou splátkách 60% a 40%. 
První splátka bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Zřizovatel poskytne tuto 
finanční podporu příjemci tj. Centrum sociálních služeb Kuřim. 
Podepsanou smlouvu je nutné zaslat na JMK. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 152/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb mezi Centrem sociálních služeb Kuřim, Zahradní 
1275, Kuřim, IČ 49457276, městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 
34 Kuřim, IČ 00281964, a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337 na poskytování pečovatelské služby pro rok 
2019 ve výši 3.567.100 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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19. Dohoda o převodu některých práv a povinností ze stavebního 
povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
V rámci investiční akce „Sportovní areál v Kuřimi“ bylo podle plánovací smlouvy realizováno stavební 
povolení současně pro více investorů. Součástí investiční akce jsou také plochy parkovišť, jejichž 
investorem je společnost KSK Precise Motion, a.s., proto je předložena přiložená dohoda o převodu 
některých práv a povinností ze stavebního povolení, které se týkají parkoviště označeného v projektu 
jako IO 111. Následně bude uzavřená také předjednána dohoda, která bude upravovat provozování 
tohoto parkoviště tak, aby sloužilo v určených časech také pro veřejnost. 
Převodce je na základě Stavebního povolení pro stavbu „Sportovní areál v Kuřimi“, které bylo vydáno 
dne 18. 9. 2018, MěÚ Kuřim, Odborem dopravy pod čj. MK/16025/18/OD a nabylo právní moci dne 
18. 10. 2018 (dále jen „Stavební povolení“) mimo jiné oprávněn k realizaci parkoviště na pozemcích 
parc. č. 2971/39, 2971/257, 2971/254 a 4407/5 k. ú. Kuřim, ve Stavebním povolení označeném jako 
IO 111 Parkoviště KSK Precise Motion, a.s. Vlastníkem dotčených pozemků je společnost KSK 
Precise Motion, a.s. Plánované zahájení stavby je v průběhu měsíce dubna 2019 a ukončení v červnu 
2019. OI doporučuje radě města schválit tuto dohodu. 
 
Přílohy: A - dohoda o převodu práv KSK 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – toto bylo řešeno již v roce 2016. Projekt a povolení jsme realizovali na základě 
usnesení RM č. 552/2016 dne 21. 12. 2016. Naplňujeme tak dohodu. Náklady na projekt pro územní 
řízení byly vyčísleny na 12 tisíc Kč, za 24 tisíc Kč byl projekt pro stavební povolení. Nyní řešíme pouze 
převod práv a povinností. Z této dohody nevyplývá žádné finanční plnění. 
J. Vlček – parkoviště bude otevřené veřejnosti také ve všední dny? 
P. Ondrášek – důležité jsou pro provoz sportovního areálu víkendy. Proto navrhuje, že pro veřejnost 
bude jejich parkoviště otevřené vždy o víkendech a svátcích od 8 do 21 hodin. V 22 hodin na KSK 
začíná noční směna. Závora bude řízena časovým spínačem. V případě zaměstnanců KSK jde 
v pracovní dny v současnosti přibližně o 40 aut, která parkovala dosud mj. u sportovní haly. 
D. Sukalovský – počkáme, jak se osvědčí doba, po kterou budeme parkoviště využívat. 
 
Přijaté usnesení: 153/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností 

ze stavebního povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ se společností KSK 
Precise Motion, a.s., se sídlem Blanenská 1277/37, 664 34 Kuřim, IČ 24782947. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 16:11 hod. 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 3. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 3. 2019 
 1A - nesplněné úkoly RM 
2 Martin Hoplíček, Kuřim – schválení nájemní smlouvy 
3 Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – dodatek č. 3 
 3A - dodatek č. 3 
4 Mgr. Veronika Kucharská, Kuřim – nájemní smlouva 
 4A - nájemní smlouva - kancel. č. 8 
5 Nebytový prostor č. 839/10 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim – zrušení usnesení, záměr 
 5A - nabídka PP plus Groupe, s.r.o. 
 5B - nabídka Miroslava Petrašová 
5/1 Nebytový prostor č. 839/10 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim – zrušení usnesení, záměr 
6 Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – zrušení usnesení, záměr 
6/1 Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – zrušení usnesení, záměr 
7 SVJ 1116 – 1118 ul. Bezručova čtvrť – příspěvek na realizaci komínových lávek 
8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, U Rybníka, obnova 

DPNNk, Parasková“ 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - návrh smlouvy 
9 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podhoří, sm. NNk, 

Bureš, p. č. 935“ 
 9A - situace 
 9B - situace 
 9C - návrh smlouvy 
10 ARMHAS s.r.o. – pronájem pozemku - stánek pečivo 
 10A - situace 
 10B - smlouva 
11 PSG Construction a.s. – pronájem dalšího pozemku - rozšíření zařízení staveniště 
 11A - situace 
 11B - situace 
 11C - smlouva 
12 Paní Šlesingerová – žádost o pronájem pozemku (posezení před vinotékou Perkmistr 

ul. Tyršova) 
 12A - situace 
 12B - sítě 
 12C - foto místa 
13 Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2019“ 
 13A - protokol o otevírání obálek 
14 Park Havlíčkova - projekt“ - schválení dodatku č. 1 
 14A - Dodatek č. 1 smlouvy 
 14B - Nabídka 
15 Zápis komise výstavby a dopravy ze dne 18. 3. 2019 
 15A - zápis komise výstavby a dopravy 
16 Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Společenského a kulturního centra Kuřim 
 16A - SKCK  rozpočet a výhled 2019-2021 návrh 
17 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 17A - zápis komise  
 17B - zápis ze šetření  
 17C - pořadník DPS  
18 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
 18A – smlouva 
19 Dohoda o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení k akci 

„Sportovní areál v Kuřimi“ 
 19A - dohoda o převodu práv KSK 


