
 
 

 

1 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 12/2019 konané dne 24. 4. 2019 
 
Přítomni: 
Ing. Petr Ondrášek - místostarosta 
Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání RM v 14:06 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Jan Vlček, MSc. a Mgr. Ing. Drago Sukalovský. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 4. 2019 

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

3 Sociální bydlení Tišnovská 892 – nájemní smlouva 

4 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim – Dodatek č. 2 

5 PP plus Groupe, s.r.o., Čebín – nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru 
č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim 

6 Miroslava Petrašová, Kuřim – nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru 
č. 839/10 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 

7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb. 106-
119, obnova“ 

8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Na Vyhlídce, 
Mánesova, obnova NN“ 

9 Manželé Vozdečtí – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní 
komunikaci v rámci stavby „Stavební úpravy zahrady, novostavba garáže se zázemím 
a venkovním bazénem“ 

10 Schválení zhotovitele “ZŠ Kuřim Jungmannova – výměna podlahy“ 

11 „Zkapacitnění mostu č. 12-01 Most v ul. U Rybníka“ - pořízení studie  

12 „Zkapacitnění mostu č. 6-01 Blanenská - Prefa“ - pořízení studie  

13 „Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení návštěvního řádu dětského hřiště 

14 Rekonstrukce rodinného domu v Kuřimi - Podlesí 

15 Přístavba zádveří RD Kuřim 

16 Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za rok 2018 
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16/2 Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za rok 2018 

17 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2018 

18 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 

19 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - dodatek č. 1 

20 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 4. 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: 196/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 4. 

2019. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

16. Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb 
Kuřim, s.r.o. za rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Jednatel společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. předkládá radě města v působnosti 
valné hromady zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018. Podrobná zpráva je obsažena v příloze 
tohoto materiálu. 
 
Návrh na použití nerozděleného zisku 
Nerozdělený zisk bude použit pro: 
Nákup svozového vozidla      100 % 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Hospodářský výsledek (po zdanění)     592.661 Kč 
Rezervní fond        0 Kč 
Nerozdělený zisk       592.661 Kč 
 
Přílohy: A - výroční zpráva 2018 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:08 hod Ing. L. Tomšů - jednatel společnosti CTSK, který seznámil členy 
rady města se zprávou o činnosti za rok 2018. 
 
 
Diskuse: 
L. Tomšů - bylo by dobré mít plán oprav chodníků, pokyn k další práci dostáváme týden před 
dokončením. Měsíc duben je nejvíce náročným měsícem. Dále žádá o rozdělení zisku dle návrhu, 
tzn., že zisk bude použit pro nákup svozového vozidla. 
M. Vlk - neuvažuje se o osvětlení starého hřbitova? 
L. Tomšů - jsme správci pohřebiště, ale to je majetkem města. Technicky je možné osvětlení dvěma 
až třemi lampami. Stouply by ale náklady na osvětlení a opravy. Nový hřbitov je osvětlen. 
P. Ondrášek - souhlasí s rozdělením zisku na nákup popelářského vozu. Lze řešit odpady za Lídlem? 
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L. Tomšů - na každý odpad je kontejner velikosti 12 m3. Vyváží se podle potřeby. Zrušme plot, který 
je za kontejnery. Není to dobré řešení. Plot není upevněn v zemi. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:18 hod J. Vlček - počet přítomných členů rady 4. 
 
 
P. Ondrášek - pozemek není majetkem města, musíme jednat se společností Lídl. 
L. Tomšů - žádá radu města o svolení se zálohovou fakturací za odpady pro město. Chce svozový 
vůz koupit za hotové, nechce si brát úvěr. Fakturace by byla ve výši 500 tisíc Kč. 
L. Ambrož - s tím souhlasí. 
J. Vlček - je snaha o zavedení energetického managementu ve městě. Nemohl by být v CTSK 
zaměstnanec, který by hlídal revize zařízení, které má město ve správě? 
L. Tomšů - revizní technici si sami hlídají termíny revizí, měl by to být jejich zájem. Myslí si ale, že to 
není práce na plný úvazek. Navíc nemá místo, kam by tohoto pracovníka usadil. 
P. Ondrášek - na kulturním domě budou dva správci, nemohou toto dělat oni? 
L. Tomšů - zatím má smluvně zajištěného jednoho správce a druhý čeká na přijetí. Neví, jaké jsou 
představy města o zajištění objektu. Myslí si, že správce by měl být dosažitelný v provozní době 
kulturního domu. Druhý správce by měl být spíše technik. Také si myslel, že by do správy mohl dostat 
nějaký další městský objekt, tzn. například při zajištění požadovaných revizí, aby mohl mít tento 
zaměstnance plný pracovní úvazek. 
 
Přijaté usnesení: 197/2019 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centra technických služeb 

Kuřim, s.r.o. bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technických služeb Kuřim, 
s.r.o. za rok 2018. 

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

16/1. Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb 
Kuřim, s.r.o. za rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Přijaté usnesení: 198/2019 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centra technických služeb 

Kuřim, s.r.o. schvaluje rozdělení hospodářského zisku Centra technických služeb 
Kuřim, s.r.o. za rok 2018 dle zápisu. 

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

16/2. Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb 
Kuřim, s.r.o. za rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 199/2019 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centra technických služeb 

Kuřim, s.r.o. schvaluje Ing. Ladislavu Tomšů jednateli Centra technických služeb 
Kuřim, s.r.o. odměnu za rok 2018 ve výši dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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Z jednání odešel v 14:43 hod Ing. L. Tomšů. 
 
 
 

17. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2018 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
Rada města Kuřimi každoročně projednává zprávu o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. Zpráva o činnosti 
za uplynulý rok 2018 je přílohou tohoto materiálu - vizte příloha A. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti 2018 
 
 
Na jednání se v 14:45 hod dostavil Ing. Jan Sojka - jednatel společnosti Wellness Kuřim, který 
seznámil členy rady města se zprávou o činnosti za rok 2018. 
 
 
Diskuse: 
J. Vlček - proběhlo nějaké zákaznické šetření spokojenosti? 
J. Sojka - ano, dotazníkové šetření proběhlo. Hodnocení probíhá také na Googlu. Nic víc 
neplánujeme. Centrála cestovního ruchu provádí hodnocení, které se jednou za 2 roky vyhodnocuje. 
P. Ondrášek - myslí si, že by mělo být prioritou zvýšení kapacity šaten ve vnitřním areálu. 
J. Sojka - při zvýšení kapacity šaten bude snížená kapacita sprch. Problém spíše vidí v čipovém 
řešení zámku skříněk. Jsou s tím velké problémy. 
J. Vlček - spokojenost zákazníků lze hodnotit pomocí aplikace. Ta může být umístěna v tabletech, 
které mohou být umístěny na pokladně popřípadě fitness centru. 
J. Sojka – děkuje za námět, zkusí se nad tím zamyslet. 
 
Přijaté usnesení: 200/2019 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. bere 

na vědomí zprávu o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Zjednání odešel v 15:50 hod Ing. J. Sojka. 
 
 
 

2. 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 je již přestěhována 
„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. 
 
RM dne 27. 3. 2019 projednala a schválila usnesení č. 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, xxxxxxxxxx 
xxxxxx, 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. 

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

 
Diskuse: 
P. Ondrášek - ve smlouvě je uvedena sankce, když budou automobily najíždět na chodník. 
 
Přijaté usnesení: 201/2019 - RM schvaluje 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, xxxxxxxxxxxxxx, 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: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

3. Sociální bydlení Tišnovská 892 – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. 892/1 (1+kk) umístěné v I. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 892, 893, 1172, 1173, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1 v ul. Tišnovská, vše v obci 
a k. ú. Kuřim. 
 
Bytová jednotka č. 892/1 je od 1. 4. 2019 neobsazená nájemcem. OSVP navrhlo do této bytové 
jednotky ubytovat pana Libora Jelínka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim s malým 
dítětem. OMP nemá námitek proti uzavření nájemní smlouvy s panem Jelínkem. Dle dohody s OSVP 
bude nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 s možností 
prodloužení. 
RM přijala na své schůzi dne 13. 11. 2014 usnesení č. 602/2014, kterým byla stanovena výše 
nájemného v bytě č. 892/1 na 56 Kč/m

2
/měs. 

 
 
Na jednání se dostavila v 15:55 hod Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 202/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Liborem Jelínkem, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 892/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 
1173 v ul. Tišnovská, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1 vše v obci a k. ú. 
Kuřim, na dobu určitou od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 s možností prolongace za 
nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby. 

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

4. Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim – Dodatek č. 2 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 11. 12. 2018 Smlouvu o pachtu č. 2018/O/0061 (pacht budovy kulturního 
domu) se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 
Kuřim, IČ 26307189 s účinností od 1. 2. 2019. Účinnost smlouvy byla Dodatkem č. 1 ze dne 7. 2. 2019 
posunuta na 1. 5. 2019. Vzhledem ke stále se prodlužujícímu termínu dokončení rekonstrukce budovy 
Kulturního domu, předkládá OMP radě města ke schválení Dodatek č. 2, kterým bude posunut termín 
účinnosti Smlouvy o pachtu od 1. 7. 2019. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
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Přijaté usnesení: 203/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2018/O/0061 ze dne 11. 12. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 2. 2019 se 
společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 
664 34 Kuřim, IČ 26307189. 

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

5. PP plus Groupe, s.r.o., Čebín – nájemní smlouva na pronájem 
nebytového prostoru č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 27. 3. 2019 přijala toto usnesení: 
140/2019 
Rada města 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. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 2. 4. 2019 do 17. 4. 2019. K záměru nebyla ke dni odevzdání 
příspěvku vznesena žádná připomínka. 
 
OMP předkládá RM ke schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru 
č. 847/10 se společností PP plus Groupe, s.r.o., Čebín. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 5. 
2019. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová - předchozí nájemkyně měla dodat znalecký posudek na zhodnocení svých vložených 
finančních prostředků do vybavení. Dodala bohužel posudek na tržní cenu za objekt. Takový posudek 
je k ničemu. 
P. Ondrášek - navrhuje, aby se s předchozí nájemkyní vypořádaly vložené prostředky pouze za 
investici do osvětlení. 
 
Přijaté usnesení: 204/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

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, se společností 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: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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6. Miroslava Petrašová, Kuřim – nájemní smlouva na pronájem 
nebytového prostoru č. 839/10 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 27. 3. 2019 přijala toto usnesení: 
138/2019 
Rada města 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 
1. 9. 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. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 2. 4. 2019 do 17. 4. 2019. K záměru nebyla ke dni odevzdání 
příspěvku vznesena žádná připomínka. 
 
OMP předkládá RM ke schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru 
č. 839/10 s paní Miroslavou Petrašovou, Kuřim. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 9. 2019. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 205/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

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, s paní Miroslavou 
Petrašovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 9. 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: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

7. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„VN366 kabelizace pb. 106-119, obnova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „VN366 kabelizace pb. 106-119, obnova“ město Kuřim uzavřelo v návaznosti na 
usnesení RM č. 239/2017 budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. 
239/2017: 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní společnosti E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 2976/1, 2976/14, 
2977/2, 2982/1, 2982/2 a 2988/3 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou náhradu ve výši 20.000 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. 
 
Po realizaci stavby se geometrickým plánem č. 3649-84/2018 vymezil průběh a rozsah věcného 
břemene. Z přeloženého GP vyplývá, že stavbou byl nepatrně dotčen i pozemek ve vlastnictví města, 
na který nebyla uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene a to parc. č. 2977/4 v k. ú. 
Kuřim - vizte příloha A. 
OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na zřízení věcného břemene. 
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Smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze B. 
 
Přílohy: A - GP 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 206/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v uložení 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., 
se sídlem v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, 
IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 3649-
84/2018 na části pozemku parc. č. 2977/4 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

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

8. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Na Vyhlídce, Mánesova, obnova NN“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Kuřim, Na Vyhlídce, Mánesova, obnova NN“ město Kuřim uzavřelo v návaznosti na 
usnesení RM č. 363/2016 budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. 
363/2016: 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní společnosti E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 2383/1, 2390, 
2392, 2393, 2455/1, 2455/3, 2455/4, 2455/7, 2456, 2483, 3084/1, 3084/2 a 3098 vše v k. ú. a obci 
Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
náhradu ve výši 30.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. 
 
Po realizaci stavby se geometrickým plánem č. 3655-133/2018 vymezil průběh a rozsah věcného 
břemene. Z přeloženého GP vyplývá, že stavbou byl dotčen i pozemek ve vlastnictví města, na který 
nebyla uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene a to parc. č. 2455/5 v k. ú. Kuřim - vizte 
příloha A. Z důvodu velikosti GP předkládáme v příloze pouze část GP. Celý GP je k nahlédnutí ve 
spise na OMP. 
OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na zřízení věcného břemene.  
Smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze B. 
 
Přílohy: A - GP 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 207/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v uložení 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., 
se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, 
IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 3655-
133/2018 na části pozemku parc. č. 2455/5 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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9. Manželé Vozdečtí – smlouva o umístění a provedení stavby - 
sjezd na místní komunikaci v rámci stavby „Stavební úpravy 
zahrady, novostavba garáže se zázemím a venkovním bazénem“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manželé Miroslava a Lubomír Vozdečtí, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, požádali o uzavření 
smlouvy o umístění a provedení stavby na části pozemku parc. č. 2553/1 v k. ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví města Kuřimi. Konkrétně se jedná o stavbu nového sjezdu k jejich pozemku parc. č. 2568/1 
v k. ú. Kuřim na ul. Vrchlického. Sjezd z městského pozemku parc. č. 2553/1 na pozemek manž. 
Vozdeckých parc. č. 2568/1 vše v k. ú. Kuřim, bude vybudován v rámci stavby „Stavební úpravy 
zahrady, novostavba garáže se zázemím a venkovním bazénem“ na pozemku parc. č. 2568/1 k. ú. 
Kuřim - vizte př. A, B. 
Výše uvedené stavební úpravy jsou specifikované v projektové dokumentaci vyhotovené společností 
7points, s.r.o. z dubna roku 2018, hlavní inženýr projektu, Ing. Jiří Tauš. Vlastní sjezd na místní 
komunikaci je řešen ve výkrese č. D.3.1. - 101 - vizte př. C. 
 
OI nemá k předložené projektové dokumentaci námitek. 
 
Vzhledem k tomu, že stavba sjezdu splyne s pozemkem ve vlastnictví města, doporučuje OMP pro 
stavební řízení uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku“, ve které se stavebník 
zaváže sjezd vybudovat a udržovat na svoje náklady. V příloze D předkládá OMP návrh smlouvy. 
Protože stavebníkem je fyzická osoba, je smlouva navržena bezúplatně. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
D - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 208/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby 

„Připojení nového sjezdu na pozemek“ s manž. Miroslavou a Lubomírem 
Vozdeckými, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, kterou bude částečně dotčen 
pozemek parc. č. 2553/1 v k. ú. Kuřim ve vlastnictví města dle přílohy. 

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

10. Schválení zhotovitele “ZŠ Kuřim Jungmannova – výměna 
podlahy“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Jedná se o výměnu stávající dřevěné podlahy za podlahu s umělým povrchem na odpruženém 
dřevěném roštu v tělocvičně základní školy Jungmannova v rozloze 520 m

2
. Realizace zahrnuje 

odstranění původního povrchu z palubek, včetně izolace a stávajícího roštu a dodávku a montáž 
nového dřevěného odpruženého roštu s plnoplošnými deskami, včetně PE fólie a sportovního povrchu 
Taraflex Sport Recreation 60 (tl. 6 mm), včetně lajnování a soklových lišt. 
Z provozních důvodů je potřeba realizaci provést v měsících červenec - srpen, kdy je škola uzavřena. 
Z důvodu dlouhé dodací lhůty a dobrých zkušeností z předešlých akcí, OI navrhuje Radě města 
Kuřimi, v souladu s interní směrnicí S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. VIII. 
Odlišné postupy, přímo schválit zhotovitele zakázky “ZŠ Kuřim Jungmannova - výměna podlahy“ - 
společnost KUDBI INTERIER s.r.o., Přecechtělova 2432/29, 155 00, Praha, IČ 04687485. 
Tato akce je financována z prostředků ZŠ Kuřim Jungmannova 813, okres Brno venkov, příspěvková 
organizace. Celková cena realizace činí 1.064.440 Kč bez DPH (tj. 1.287.972,40 Kč vč. DPH) 
a obsahuje: 
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· Odstranění stávající podlahy, včetně podkladu a dodávku a montáž nového podkladu - dřevěného 
roštu 463.840   Kč 

· Dodávku a montáž umělého sportovního povrchu Taraflex Sport Recreation 60 600.600    Kč 
· Cena celkem bez DPH 1.064.440   Kč 
· DPH 21 %   223.532,40 Kč 
· Cena celkem včetně DPH 1.287.972,40 Kč 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření smlouvy o dílo se společností KUDBI INTERIER 
s.r.o. v celkové hodnotě 1.064.440 Kč bez DPH (tj. 1.287.972,40 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B - cenová nabídka 
 
 
Na jednání se dostavili v 16:27 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního a Mgr. Ing. Drago 
Sukalovský - počet přítomných členů rady 5. 
Z jednání odešla Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
Přijaté usnesení: 209/2019 - RM schvaluje odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zakázku "ZŠ Kuřim 
Jungmannova - výměna podlahy" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností KUDBI INTERIER s.r.o., Přecechtělova 2432/29, 155 00, Praha, 
IČ 04687485 v celkové hodnotě 1.064.440 Kč bez DPH (tj. 1.287.972,40 Kč vč. 
DPH). 

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

11. „Zkapacitnění mostu č. 12-01 Most v ul. U Rybníka“ - pořízení 
studie 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Zkapacitnění mostu č. 12-01 Most v ul. U Rybníka“ - pořízení 

studie 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-006 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s plněním plánu investičních akcí na rok 2019, konkrétně pak s rozpočtovou 
položkou ORG 1409 000 000 Most v ul. U Rybníka. Tato stavba je důležitým prvkem z hlediska 
zajištění dostupnosti do lokality Podhoří. 
 
Hlavním cílem akce je uvedení mostu do řádného technického stavu z hlediska silniční dopravy, dále 
pak provedení stavebních opatření v korytě potoka k ochraně spodní stavby mostu. 
 
Ve věci pravidelných mostních prohlídek a projekčních prací spolupracuje město dlouhodobě 
s kanceláří RUŠAR mosty s.r.o. 
Ohledně mostu č. 12-01 proběhlo jednání na místě, na jehož základě vypracovala firma RUŠAR-
mosty s.r.o. cenovou nabídku na projekční práce, které bude zahrnovat zejména tyto činnosti: 

- Diagnostika spodní stavby 
- Geodetické zaměření stávajícího stavu a oměření konstrukce 
- Technická pomoc včetně položkového rozpočtu 

 
OI navrhuje uzavřít smluvní vztah na vypracování studie s projekční kanceláří RUŠAR - mosty s.r.o. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1409 000 000 Most v ul. U Rybníka. 
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Přílohy: A – cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 210/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci 
„Zkapacitnění mostu č. 12-01 Most v ul. U Rybníka“ - pořízení studie a schvaluje 
uzavření smluvního vztahu se společností RUŠAR - mosty s.r.o., Majdalenky 
853/19, Lesná, 638 00 Brno, IČ 29362393 za cenu 64.000 Kč bez DPH 
(tj. 77.440 Kč s DPH) ve věci vypracování prováděcí studie. 

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

12. „Zkapacitnění mostu č. 6-01 Blanenská - Prefa“ - pořízení studie 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Zkapacitnění mostu č. 6-01 Blanenská-Prefa“ - pořízení 

studie 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-005 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s podnětem společností provozujících svoje podnikání na pravém břehu 
potoka Kuřimka, které pravidelně využívají most č. 6-01 k přístupu z ul. Blanenská. 
 
Hlavním cílem akce je uvedení mostu do řádného technického stavu z hlediska silniční dopravy, dále 
pak provedení stavebních opatření pro možnost bezpečného pohybu chodců, pracovníků 
z provozoven společností, k autobusovým zastávkám na ul. Blanenská a na silnici I/43. 
 
Ve věci pravidelných mostních prohlídek a projekčních prací spolupracuje město dlouhodobě 
s kanceláří RUŠAR mosty s.r.o. 
Ohledně mostu č. 6-01 proběhlo jednání na místě, na jehož základě vypracovala firma RUŠAR-mosty 
s.r.o. cenovou nabídku na projekční práce, které bude zahrnovat zejména tyto činnosti: 

- Stavebně technický průzkum za účelem zjištění stavu konstrukce 
- Geodetické zaměření stávajícího stavu 
- Výpočet zatížitelnosti 
- Studie proveditelnosti, která na základě výše uvedeného rozpracuje variantně zkapacitnění 

mostu. 
 
OI navrhuje uzavřít smluvní vztah na vypracování studie s projekční kanceláří RUŠAR - mosty s.r.o. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1008 000 000 Studie a projekty. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - v případě realizace stavby by se společnost Kampos a Prefa podíleli na nákladech. 
 
Přijaté usnesení: 211/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci 
„Zkapacitnění mostu č. 6-01 Blanenská-Prefa“ - pořízení studie a schvaluje 
uzavření smluvního vztahu se společností RUŠAR - mosty s.r.o., Majdalenky 
853/19, Lesná, 638 00 Brno, IČ 29362393 za cenu 91.000 Kč bez DPH 
(tj. 110.110 Kč s DPH) ve věci vypracování prováděcí studie. 

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



 
 

 

12 

13. „Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení návštěvního řádu 
dětského hřiště 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Park Havlíčkova - herní prvky“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-006 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
V souvislosti s dokončením stavebních prací na akce „Park Havlíčkova - stavba“ a „Park Havlíčkova - 
herní prvky“ plánujeme zahájit provozování dětského hřiště. 
 
Návštěvní řád dětského hřiště bude přílohou „Provozního řádu venkovní hrací plochy s pískovištěm“, 
který je třeba předložit k odsouhlasení na Krajskou hygienickou stanici JmK v Brně, jako dotčenému 
orgánu v tomto stavebním řízení. 
 
Odbor investiční navrhuje radě města odsouhlasit Návštěvní řád dětského hřiště. Bude vyvěšen na 
pozinkované informační ceduli dodavatele herních prvků, a to v blízkosti hřiště. 
 
Přílohy: A - návštěvní řád dětského hřiště 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - do parku nebude povolen vjezd žádných vozidel (ani údržbových). 
 
Přijaté usnesení: 212/2019 - RM schvaluje znění Návštěvního řádu dětského hřiště, které bylo 

vybudováno v rámci staveb "Park Havlíčkova - stavba" a „Park Havlíčkova - herní 
prvky“, se změnou dle zápisu. Návštěvní řád bude vyvěšen na pozinkované 
informační ceduli dodavatele herních prvků v blízkosti hřiště. 

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

14. Rekonstrukce rodinného domu v Kuřimi - Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení žádost o stanovisko pro kompletní 
rekonstrukci stávajícího rodinného domu manželů Báborových, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Podlesí dle 
projektové dokumentace, kterou dodal stavebník (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - situace nového stavu 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - byla černá stavba odstraněna? 
L. Ambrož - plot bude odstraněn současně se stavbou nového domu. 
D. Sukalovský – žádá do podmínek uvést, že součástí prací bude úprava vjezdové brány. 
S. Bartoš - odstraňovat se bude brána i plot. V projektové dokumentaci to je takto uvedeno. 
 
Přijaté usnesení: 213/2019 - RM schvaluje kompletní rekonstrukci stávajícího rodinného domu 

manželů Báborových, xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim - Podlesí tak, jak je uvedena 
v projektové dokumentaci. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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15. Přístavba zádveří RD Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení žádost o stanovisko pro přístavbu zádveří 
rodinného domu pana Roberta Daňka, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim dle projektové dokumentace, kterou 
dodal stavebník (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - přístavba zádveří 
 
Přijaté usnesení: 214/2019 - RM schvaluje přístavbu zádveří rodinného domu pana Roberta Daňka, 

xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim tak jak je uvedena v projektové dokumentaci. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

18. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Z důvodu špatného stavu dřevěné „palubovky“ v tělocvičně Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, která je v současné době z důvodu dostavby školní 
jídelny využívaná jako provizorní školní výdejna, požádal ředitel základní školy Mgr. Richard Mach, 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 1.288.000 Kč na financování výše 
zmíněné investiční akce. 
 
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 31. 3. 2019 je 2.504.804,42 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o a souhlas s čerpáním FI 
 
Přijaté usnesení: 215/2019 - 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 1.288.000 Kč za účelem 
financování investiční akce „ZŠ Kuřim, Jungmannova výměna podlahy“ dle žádosti. 

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

19. Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - dodatek 
č. 1 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na základě usnesení č. 161/2019 ze dne 10. 4. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo se společností 
STROMMY COMPANY, s.r.o., Andělská Hora č. p. 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 01919652 
v celkové hodnotě 1.172.199,18 Kč vč. DPH pro realizaci zakázky „Rekonstrukce zahrady v přírodním 
stylu při MŠ Kuřim“. 
Ve výběrovém řízení byla předpokládaná doba zahájení prací 1. 4. 2019. Výsledek výběrového řízení 
byl v Radě města odsouhlasen 10. 4. 2019 a smlouva podepsána 12. 4. 2019. 
O tuto dobu prodlení od předpokládané doby zahájení prací po skutečný podpis smlouvy o dílo žádá 
zhotovitel o prodloužení termínu realizace. 
 
OI doporučuje radě města uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností STROMMY 
COMPANY, s.r.o., Andělská Hora č. p. 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 01919652, pro změnu termínu 
dokončení prací nejpozději do 21. 5. 2019. 
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Přílohy: A – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 216/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku 

„Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim“ se změnou termínu 
dokončení prací do 21. 5. 2019. 

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

20. Různé 
 
D. Sukalovský - v jaké stavu je výběrové řízení na opravu kanalizace? 
J. Vlček - dle sdělení pí Kubové řeší společnost BVaK smlouvu i s ohledem termínů se Správou 
a údržbou silnic (dále jen SÚS). Navrhuje, aby se svolalo jednání s BVaK. 
S. Bartoš - je to kompletně v kompetenci BVaK. Musíme chystat opravu kanalizace a SÚS se potom 
přidá. Výběrové řízení musí běžet. 
 
 
P. Ondrášek - nemáme výběrové řízení na komunikace u wellness a sportovní haly. 
S. Bartoš - v pátek budeme mít podklady, příští týden by to mohlo být nachystané. 
L. Ambrož - už to mělo být hotové. Měli jsme to schvalovat na této radě. 
S. Bartoš - nelze to uspěchat. Cenové nabídky byly vysoké. Vše jsme museli prověřovat. 
 
 
P. Ondrášek - jednali jsme o zvýšení nájemného v městských bytech. Schválení bychom neměli 
odkládat. Vedoucí odboru majetkoprávního byla pověřena zpracováním. 
 
 
M. Vlk - omlouvá se z dalších schůzí rady města až do 17. 5. 2019. Odjíždí do lázní. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 17:15 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 4. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 4. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Paní Šlesingerová – žádost o pronájem pozemku (posezení před vinotékou Perkmistr 

ul. Tyršova) 
 2A - situace 
 2B - smlouva 
3 Sociální bydlení Tišnovská 892 – nájemní smlouva 
4 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim – Dodatek č. 2 
 4A - dodatek č. 2 
5 PP plus Groupe, s.r.o., Čebín – nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru 

č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim 
 5A - nájemní smlouva 
6 Miroslava Petrašová, Kuřim – nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru 

č. 839/10 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
 6A - nájemní smlouva 
7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb. 106-

119, obnova“ 
 7A - GP 
 7B - smlouva 
8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Na Vyhlídce, 

Mánesova, obnova NN“ 
 8A - GP 
 8B - smlouva 
9 Manželé Vozdečtí – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní 

komunikaci v rámci stavby „Stavební úpravy zahrady, novostavba garáže se zázemím a 
venkovním bazénem“ 

 9A - situace 
 9B - situace 
 9C - situace 
 9D - návrh smlouvy 
10 Schválení zhotovitele “ZŠ Kuřim Jungmannova – výměna podlahy“ 
 10A - smlouva o dílo 
 10B - cenová nabídka 
11 „Zkapacitnění mostu č. 12-01 Most v ul. U Rybníka“ - pořízení studie  
 11A - cenová nabídka na projekční práce 
12 „Zkapacitnění mostu č. 6-01 Blanenská - Prefa“ - pořízení studie  
 12A - cenová nabídka na projekční práce 
13 „Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení návštěvního řádu dětského hřiště 
 13A - návštěvní řád dětského hřiště 
14 Rekonstrukce rodinného domu v Kuřimi - Podlesí 
 14A - situace nového stavu 
15 Přístavba zádveří RD Kuřim 
 15A - přístavba zádveří 
16 Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za rok 2018 
 16A - výroční zpráva 2018 
16/1 Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za rok 2018 
16/2 Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za rok 2018 
17 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2018 
 17A - zpráva o činnosti 2018 
18 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 
 18A - žádost o a souhlas s čerpáním FI 
19 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - dodatek č. 1 
 19A – smlouva o dílo 


