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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 14/2019 konané dne 15. 5. 2019 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:06 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 5. 2019 

2 Vlastimil Vojta, Brno – pronájem pozemku – umístění včelstev  

3 K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem další části pozemku (rozšíření zahrádky 
restaurace Tylion) 

4 Pan Kosek a pan Zachar – žádost o pronájem části pozemku u Alberta za účelem 
umístění pojízdného občerstvení 

4/1 Pan Kosek a pan Zachar – žádost o pronájem části pozemku u Alberta za účelem 
umístění pojízdného občerstvení 

5 Vyřazení majetku  

6 Objekt sociálního bydlení – zvýšení úhrady za ubytování 

7 Anna Červená – smlouva o ubytování 

8 Richard Vaníček – smlouva o ubytování  

9 Radek Peterka – nájemní smlouva  

10 Inventarizační zpráva za rok 2018 

11 Manželé Hromcovi – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní 
komunikaci v rámci stavby „RD Kuřim p. č. 5111“ 

12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Šmeralova, 
DPNNv, Šikula, p. č. 3350/4“ 

13 Úřad práce - Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavební práce 

14 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2019 

15 Vnitřní směrnice RM č. S4/2019/RM Systém finanční kontroly 

16 Darovací smlouva na činnost v oblasti životního prostředí pro ekologické účely 

17 Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů 
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18 Jmenování vedoucího OD MěÚ Kuřim 

19 Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 2018 

20 Dohoda o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury na ul. Tleskačova 

21 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

22 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
pro rok 2019 

23 VPS - individuální dotace 

24 Nařízení města Kuřimi č. 2/2019, kterým se vydává tržní řád 

25 Zápis z komise výstavby a dopravy  

26 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, dodatek 
č. 6 k SOD 

27 Odměna jednateli Wellness Kuřim s.r.o. 

28 Smlouva o dílo s Alešem Kadlecem – pořizování videozáznamů kulturních, 
společenských a sportovních akcí v Kuřimi 

29 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – odlišný postup 
pro zadání veřejné zakázky na služby 

30 Různé 

 
 
Na jednání se dostavila v 14:15 hod Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 5. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění: 
usnesení č. 172/2019 ze dne 10. 4. 2019 
Důvodová zpráva: 
Termín potřebujeme prodloužit z technických důvodů - jedná se o posun pojízdného stánku 
s grilovanými kuřaty, který zatím neproběhl, na jeho místě má stát nový automat na mléko. K realizaci 
tohoto přemístění má dojít během tohoto týdne. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31. 5. 2019. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění: 
usnesení č. 88/2019 ze dne 13. 2. 2019 
Důvodová zpráva: 
z důvodu dořešení navazující smlouvy mezi Wellness Kuřim a společností Patrol Group žádáme 
o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2019. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 222/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 5. 

2019 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 172/2019 do 31. 5. 2019 a usnesení 
č. 88/2019 do 30. 6. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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2. Vlastimil Vojta, Brno – pronájem pozemku – umístění včelstev 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Pan Vlastimil Vojta, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Brno (důchodce, rodák z Kuřimi - Podlesí) požádal 
o pronájem části pozemku parc. č. 3424 v k. ú. Kuřim o výměře 20 m

2
 za účelem umístění včelstev - 

vizte příloha A (jedná se o pozemek v lokalitě Opálenka - bývalý lom). 
 
RM dne 10. 4. 2019 projednala a schválila usnesení č.171/2019: 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3424 v k. ú. Kuřim o výměře 20 m

2
 panu 

Vlastimilu Vojtovi, bytem Bohuslava Martinů 78, Brno, od 1. 6. 2019 za cenu ve výši 5 Kč/m
2
/rok 

s roční valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Diskuse: 
L. Ambrož – navrhuje uzavřít smlouvu s roční výpovědní lhůtou. 
 
Přijaté usnesení: 223/2019 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3424 v k. ú. Kuřim 

o výměře 20 m
2
 panu Vlastimilu Vojtovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, od 1. 6. 

2019 za cenu ve výši 5 Kč/m
2
/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou s roční 

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

3. K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem další části pozemku 
(rozšíření zahrádky restaurace Tylion) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Pan Zdeněk Scholz, vlastník objektu občanské vybavenosti č. p. 1017 na ul. Legionářská, ve kterém je 
provozována restaurace „Tylion“ uzavřel s panem Jiřím Koliášem, jednatelem společnosti K&K Royal 
Gastro s.r.o., se sídlem Legionářská 1017/80, 664 34 Kuřim, IČ 07444206, nájemní smlouvu na 
uvedenou restauraci. 
Pan Koliáš požádal město Kuřim o pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 25 
m

2
, za účelem provozování letní zahrádky u restaurace „Tylion“. 

RM dne 16. 1. 2019 projednala a schválila usnesení č. 3/2019: 
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 25 m

2
 za účelem 

využití jako letní zahrádky společnosti K&K Royal Gastro s.r.o., se sídlem Legionářská 1017/80, 664 
34 Kuřim, IČ 07444206 zastoupené jednatelem panem Jiřím Koliášem, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 313 Kč/m

2
/rok od 1. 2. 2019 s roční valorizací. 

 
Dne 6. 5. 2019 požádal pan Koliáš město Kuřim o pronájem další části pozemku parc.č. 2108/1 v k. ú. 
Kuřim o výměře 32,4 m

2
 za účelem rozšíření letní zahrádky u restaurace „Tylion“, vizte příloha A. 

Záměrem provozovatele je vybudovat pod posezením dřevěnou podestu.  
OMP doporučuje předmětnou část pozemku pronajmout ve stejném režimu jako stávající letní 
zahrádku, 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 předmětného pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 
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Přijaté usnesení: 224/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. 
Kuřim o výměře 32,4 m

2
 za účelem rozšíření letní zahrádky společnosti K&K Royal 

Gastro s.r.o., se sídlem Legionářská 1017/80, 664 34 Kuřim, IČ 07444206 
zastoupené jednatelem panem Jiřím Koliášem, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou od 15. 6. 2019, za nájemné ve výši 313 Kč/m

2
/rok s roční 

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

4. Pan Kosek a pan Zachar – žádost o pronájem části pozemku 
u Alberta za účelem umístění pojízdného občerstvení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. Kuřim z boční strany obchodního domu 
Albert. Pan Petr Kosek a pan Lukáš Zachar požádali město Kuřim o pronájem části výše uvedeného 
pozemku o výměře 12 m

2 
(vizte příloha A) pro umístění pojízdného občerstvení, které by využívalo 

napojení na elektřinu z městského rozvaděče. V nabídce budou mít hamburgery, hot dogy, saláty, 
wrapy a balené nápoje. Provozní dobu budou mít pondělí až pátek od 10 do 18 hodin. Plánují zůstat 
do konce října 2019. OMP doporučuje předmětný pozemek pronajmout za cenu 150 Kč/m

2
/měsíc, 

tj. 1.800 Kč/měsíc (stejné nájemné jako pro stánek s pečivem a mlékomat) a vyúčtování elektřiny. 
Vzhledem k plánované době nájmu, která se předpokládá v období od 1. 6. do 31. 10. 2019, tj. 5 
měsíců, OMP doporučuje v období od 1. 6. do 29. 6. 2019 pronajmout pozemek jako krátkodobý 
pronájem bez záměru a na další období vyhlásit záměr na nájem pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 

B – foto pojízdné občerstvení 
C - krátkodobá smlouva 

 
Diskuse: 
J. Viktorinová - po uplynutí 30 dnů by mělo být vyřízeno územního rozhodnutí. 
P. Ondrášek - žádáme o informování nájemce. 
 
Přijaté usnesení: 225/2019 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č.  289/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře cca 12 m
2
 panu Petru Koskovi, xxxxxxxxxxxxxx, Držovice, IČ 86872257 

a panu Lukáši Zacharovi, xxxxxxxxxxxxxxx, Prostějov, IČ 05485894 za účelem 
umístění pojízdného občerstvení, na dobu určitou od 1. 6. do 29. 6. 2019 za 
nájemné ve výši 150 Kč/m

2
/měsíc. 

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

4/1. Pan Kosek a pan Zachar – žádost o pronájem části pozemku 
u Alberta za účelem umístění pojízdného občerstvení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 226/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č.  289/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře cca 12 m
2
 panu Petru Koskovi, xxxxxxxxxxxxxx, Držovice, 

IČ 86872257 a panu Lukáši Zacharovi, xxxxxxxxxxxxxxx, Prostějov, IČ 05485894 
za účelem umístění pojízdného občerstvení, na dobu určitou od 30. 6. do 31. 10. 
2019 za nájemné ve výši 150 Kč/m

2
/měsíc s vyúčtováním elektrické energie. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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5. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní žádá o souhlas s vyřazením majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazení majetku přílohy 

B - vyřazovací protokoly 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – bylo by dobré dát lavičku k sociálnímu bydlení na ul. Tišnovská. 
 
Přijaté usnesení: 227/2019 - RM schvaluje vyřazení majetku dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

6. Objekt sociálního bydlení – zvýšení úhrady za ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim poskytuje ubytování v objektu sociálního bydlení na adrese Tišnovská 1182/66 v Kuřimi. 
V objektu jsou dva pokoje o výměrách 15,54 m

2
 a 12,60 m

2
, dále příslušenství, které tvoří společná 

kuchyň, zádveří a sociální zařízení, celková obytná plocha činí 47,57 m
2
. 

Jelikož do objektu není zaveden plyn, je zde instalováno etážové vytápění s elektrickým kotlem, 
k ohřevu vody slouží elektrický zásobníkový ohřívač vody. Na elektřinu je sjednána distribuční sazba 
C45d, kdy je možné využívat nízký tarif 20 hodin denně. Objekt by bylo vhodné zateplit. 
Roční spotřeba el. energie za rok 2018 činila 55.802 Kč, voda za stejné období 9.030 Kč, v souhrnu 
tedy město zaplatilo za dodávku elektřiny a vody 64.832 Kč. 
Od roku 2016 byly v objektu na návrh OSVP ubytovány vždy maximálně dvě osoby, v předcházejících 
letech 3 osoby. Každý ubytovaný hradí měsíčně na základě smlouvy o ubytování poplatek za 
ubytování 700 Kč a dále paušální úhradu za služby, která činí 1.100 Kč od dubna do září a 1.700 Kč 
ve zbývajícím období, částky jsou vždy uvedeny bez DPH. Celková měsíční úhrada za jednu osobu 
představuje částku 2 178 Kč, respektive 2 904 Kč vč. 21 % DPH za osobu. 
Rozdělení na „letní a zimní“ úhradu za služby bylo stanoveno z důvodu zneužívání některých 
ubytovaných, kdy záměrně využívaly objekt pouze v topné sezóně, k tomuto zneužívání v posledních 
letech nedochází. 
Roční vybraná částka od ubytovaných za služby bez DPH (které odvedeme státu) v roce 2018 činila 
33.600 Kč, město tedy bylo cca 31 tis. Kč v mínusu (64.832 - 33.600 = 31.232). 
Na základě výše uvedených informací s přihlédnutím k růstu cen elektřiny a vody v roce 2019 OMP 
navrhuje od 1. 6. 2019 zvýšit úhradu za ubytování následovně: 

· úhrada za služby ve výši 3.300 Kč bez DPH v případě jedné samostatně ubytované osoby na 
pokoji, 

· úhrada za služby ve výši 2.000 Kč bez DPH v případě dvou ubytovaných osob na pokoji, 
· poplatek za ubytování ponechat ve výši 700 Kč/os./měs. 

K cenám bude připočítáno DPH dle zákonné sazby. 
Celková úhrada za ubytování bude činit 4.840 Kč, respektive 3.267 Kč za osobu včetně aktuální sazby 
21 % DPH. 
Aktuálně ubytovaní byli informováni o navrhovaném navýšení a se zvýšením souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 228/2019 - RM schvaluje úhradu za ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. 

Tišnovská č. p. 1182/66 v Kuřimi s účinností od 1. 6. 2019 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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7. Anna Červená – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Paní Anna Červená, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřela dne 16. 11. 2016 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 476/2016 ze dne 16. 11. 2016 smlouvu o ubytování 
č. 2016/O/0068, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31. 5. 2019. 
Jelikož jmenovaná nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje smlouvu prodloužit. 
OMP - vzhledem k bezproblémovému chování jmenované a ochotě kdykoliv vypomáhat při úklidu 
objektů města, navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o jeden rok tj. do 31. 5. 2020. 
 
Přijaté usnesení: 229/2019 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2016/O/0068 

s Annou Červenou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
31. 5. 2020. 

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

8. Richard Vaníček – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Richard Vaníček, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 21. 11. 2018 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 554/2018 ze dne 20. 11. 2018 smlouvu o ubytování 
č. 2018/O/0083, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi. 
 
Pan Richard Vaníček žádá RM o prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje výše uvedenou smlouvu prodloužit o tři měsíce. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje žádosti vyhovět. 
 
Přijaté usnesení: 230/2019 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2018/O/0083 

uzavřené s Richardem Vaníčkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, 
ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31. 8. 2019. 

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

9. Radek Peterka – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 24. 5. 2017 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 221/2017 ze dne 10. 5. 2017 nájemní smlouvu 
č. 2017/O/0023, jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice. 
Smlouva byla dodatky prodloužena do 28. 2. 2019. 
 
Jelikož nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení nájemní smlouvy. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje žádosti vyhovět a prodloužit nájem lůžka o půl roku. 
 
Přijaté usnesení: 231/2019 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2017/O/0023 s Radkem 

Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka 
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v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 
30. 11. 2019. 

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

10. Inventarizační zpráva za rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
V souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků, vnitřní směrnice Provádění inventarizace majetku a závazků města 
Kuřimi S1/2014/RM a Plánu inventur vydaného starostou města Kuřimi dne 6. 9. 2018 provedly 
ústřední a dílčí inventarizační komise inventarizaci majetku a závazků ke dni řádné účetní závěrky - 
31. 12. 2018. 
V průběhu fyzické inventarizace nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl. Konečné stavy všech účtů 
v účetnictví odpovídaly fyzicky i dokladově zjištěným stavům aktiv, pasiv a podrozvahových účtů. 
Účetní jednotka tedy z hlediska inventarizace splnila podmínku průkaznosti účetnictví podle § 8, odst. 
4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
 
Přílohy: A - inventarizační zpráva 
 
Přijaté usnesení: 232/2019 - RM schvaluje inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku 

a závazků, jiných aktiv a pasiv, včetně podrozvahových účtů města Kuřimi ke dni 
řádné účetní závěrky - 31. 12. 2018. 

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

11. Manželé Hromcovi – smlouva o umístění a provedení stavby - 
sjezd na místní komunikaci v rámci stavby „RD Kuřim p. č. 5111“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manželé Ing. Lucie Hromcová a Ivo Hromec, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Královo Pole, Brno, požádali 
o uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby na části pozemku parc. č. 5067 v k. ú. Kuřim, který 
je ve vlastnictví města Kuřimi. Konkrétně se jedná o stavbu nového sjezdu k jejich pozemku parc. 
č. 5111 v k. ú. Kuřim na ul. Rychlonožkova. Sjezd z městského pozemku parc. č. 5067 na pozemek 
manž. Hromcových parc. č. 5111 vše v k. ú. Kuřim, bude vybudován v rámci novostavby rodinného 
domu - vizte př. A, B. 
Projektovou dokumentaci pro stavbu nového rodinného domu vyhotovila společnost TPstav Brno 
s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pivnička. Vlastní sjezd na místní komunikaci je řešen ve 
výkrese sjezd - půdorys, č.D.1.1.b.7 - vizte př. B a ve výkrese řez sjezdem, č.D.1.1.b.8 - vizte př. C. 
 
OI nemá k předložené projektové dokumentaci námitek. 
 
Stavbou sjezdu bude částečně dotčen městský pozemek parc. č. 5067 v k. ú. Kuřim. Vzhledem 
k tomu, že stavba sjezdu splyne s pozemkem ve vlastnictví města, doporučuje OI a 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 - řez 
D - návrh smlouvy 
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Přijaté usnesení: 233/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „RD 
Kuřim p. č. 5111 - sjezd“ s manž. Ing. Lucií Hromcovou a Ivem Hromcem, oba 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Královo Pole, Brno, kterou bude částečně dotčen 
pozemek parc. č. 5067 v k. ú. Kuřim ve vlastnictví města dle přílohy. 

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

12. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Šmeralova, DPNNv, Šikula, p. č. 3350/4“ 
(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, Šmeralova, DPNNv, Šikula, p. č. 3350/4“. 
Jedná se o připojení nového odběrného místa na ul. Šmeralova. 
 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 3397/1 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 3397/1 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: E.ON A - situace 

E.ON B - situace 
E.ON C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 234/2019 - 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 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k části pozemku parc. č. 3397/1 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: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

20. Dohoda o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury na 
ul. Tleskačova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Ing. Zdeněk Kočí, jako jednatel společnosti UP develop, s.r.o., se sídlem Pechova 1595/5, 
Židenice, 615 00 Brno, IČ 07237405, informoval odbor majetkoprávní o tom, že uzavřel s Ing. Jarmilou 
Jurovou kupní smlouvu na pozemky parc. č. 4522/48 a 4522/50 v k ú. Kuřim. Jedná se o pozemky na 
výstavbu rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Janem - prodloužení ul. Tleskačova - vizte př. A. V této 
souvislosti požádal ing. Kočí město Kuřim o uzavření smlouvy o převodu práv a povinností vyplývající 
z Dohody o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury, kterou město uzavřelo s Ing. Jarmilou 
Jurovou na základě usn. č. 295/2018 ze dne 13. 6. 2018: 
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295/2018 
Rada města schvaluje uzavření dohody o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury v ulici 
Tleskačova mezi městem Kuřim a stavebníkem Ing. Jarmilou Jurovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 621 00 
Brno zastoupenou na základě plné moci panem Ing. arch. Pavlem Jurou, xxxxxxxxxxxxxxxx, 621 00 
Brno a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí. 
 
Souhlas města s výše uvedeným záměrem, tj. prodloužení ul. Červenáčkova a Tleskačova byl, 
podmíněn uzavřením „Dohody o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury“, ve které se mimo 
jiné stavebníci zavázali podílet se na dopravním propojení prodloužených ulic vizte př. B. 
 
OMP a OI doporučuje uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností a návrh dohody předkládá 
v příloze C. 
Dále sděluje, že finanční příspěvek (dar) na vybudování dopravního propojení ulic Červenáčkova 
a Tleskačova byl uhrazen (územní a stavební povolení nabylo právní moci 28. 2. 2019). Pozemky, na 
kterých je naplánovaná stavba komunikace budou před podpisem této dohody ve výlučném vlastnictví 
města (parc. č. 4522/49 a 2642/708 v k. ú. Kuřim). 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 235/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody postoupení práv a povinností 

z Dohody o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury v ulici Tleskačova 
mezi městem Kuřim a stavebníkem společností UP develop, s.r.o., se sídlem 
Pechova 1595/5, Židenice, Brno, IČ 07237405 a Ing. Jarmilou Jurovou, xxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, Brno. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešla v 15 hod J. Viktorinová. 
 
 
 

15. Vnitřní směrnice RM č. S4/2019/RM Systém finanční kontroly 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Rada města Kuřimi schválila dne 30. 4. 2008 usnesením č. 196/2008 vnitřní směrnici č. 3/2008/RM 
o finanční kontrole města Kuřimi. Je nutná aktualizace tohoto vnitřního předpisu, neboť obsahuje 
některá ustanovení, která již nejsou platná, případně je nutné doplnit některé skutečnosti, které dříve 
směrnice neupravovala. 
RM je proto předkládáno ke schválení nové znění vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2019/RM 
Systém finanční kontroly, upravující uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané ve městě 
Kuřimi, vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem Kuřim a vůči žadatelům a příjemcům 
veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přílohy: A – systém finanční kontroly 
 
Přijaté usnesení: 236/2019 - RM schvaluje Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S4/2019/RM 

Systém finanční kontroly s účinností od 20. 5. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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16. Darovací smlouva na činnost v oblasti životního prostředí pro 
ekologické účely 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Na základě výsledků soutěže „My třídíme nejlépe“ městu Kuřim zaslal OKO-KOM, a.s., Na Pankráci 
1685/17, 140 21 Praha 4 darovací smlouvu s poskytnutím finančních prostředků ve výši 10.000 Kč. Ve 
smlouvě se město Kuřim zavazuje, že tyto finanční prostředky budou použity výhradně v oblasti 
životního prostředí pro ekologické účely (především na rozvoj environmentální výchovy, vzdělání, 
osvěty a informování veřejnosti v oblasti tříděného sběru komunálních odpadů). 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 237/2019 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 10.000 Kč se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 
140 21 Praha 4. 

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

17. Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
V rámci rozšiřování separovaného odpadu ve městě Kuřim bylo jednáno se společností EKO-PF 
s.r.o., na možnost sběru potravinářských olejů. Tato firma dodá potřebné množství separačních nádob 
(240 l, speciálně upravené PVC kontejnery, které jsou označeny specifikací daného odpadu). Nádoby 
slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku v použitých PET lahvích nebo jiného 
obalu z PVC materiálu. Nádoby jsou uzavřené s prořízlým okrouhlým otvorem. 
Cena služby je 950 Kč bez DPH na nádobu za celý rok. K nádobám nabízejí speciální profi-držák za 
cenu 490 Kč bez DPH. Tento držák zabezpečuje nádobu proti odcizení.  Počet nádob je na uvážení 
města. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 238/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy se společností EKO-PF s.r.o., 

Hlincová hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ 62525816 na likvidaci upotřebených 
potravinářských olejů a tuků. 

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

18. Jmenování vedoucího OD MěÚ Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Kuřim Ing. Jiří Kovář se vzdal funkce ke dni 28. 2. 2019. 
V souladu se zněním § 7 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územně 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo vyhlášeno 
a následně proběhlo výběrové řízení na tuto pozici. 
Na základě závěrů výběrové komise předkládá tajemník MěÚ Kuřim Radě města Kuřimi návrh na 
jmenování Ing. Vojtěcha Vrabce vedoucím Odboru dopravy Městského úřadu Kuřim. 
 
Přílohy: A - jmenování 
 
Přijaté usnesení: 239/2019 - RM jmenuje na návrh tajemníka Městského úřadu Kuřim a v souladu 

s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
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v platném znění, Ing. Vojtěcha Vrabce vedoucím Odboru dopravy Městského 
úřadu Kuřim od 1. 6. 2019. 

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

19. Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 
2018 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Lenka Blechtová) 
 
Odbor obecní živnostenský úřad předkládá zprávu o činnosti za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 
V uvedeném období plnil odbor úkoly v souladu s organizačním řádem, příslušnými právními předpisy, 
s požadavky nadřízených složek a vedení města. 
V průběhu roku 2018 došlo na odboru k personálním změnám. Na mateřskou dovolenou odešla 
registrantka OŽÚ paní Bc. Kateřina Zonygová a na její místo nastoupila Ing. Lenka Blechtová. 
 
V roce 2018 nedošlo k žádným zásadním změnám v právních předpisech, které by měly vliv na 
zvýšení pracovních povinností pracovníků odboru. 
 
Kontrolní pracovníci postupovali při své činnosti dle Plánu kontrol na rok 2018 - kontrolovali 
provozovny a jejich označení, označení sídel a dodržování právních předpisů podnikateli, přednostně 
v obcích Kuřim, Hvozdec, Čebín a Česká. Při kontrolní činnosti v rámci celého správního odboru se 
zaměřili na kontroly označení sídel FO rozdílných od bydliště, kontroly zahraničních osob a kontroly 
podnikatelů vykonávajících živnost „Zednictví“. 
V roce 2018 pokračovala spolupráce kontrolorů OŽÚ s ČOI (společné kontroly jednoho kontrolora 
OŽÚ a jednoho zaměstnance ČOI, v rámci tzv. Dohody - vládní úkol). 
 
V roce 2018 bylo pracovníky registrace a kontroly zjištěno mnohé porušení živnostenského zákona 
a zvláštních právních předpisů. Malá porušení právních předpisů byla řešena domluvou, velká 
porušení pak v blokovém nebo správním řízení. 
 
OŽÚ spravuje také agendu spojenou s evidencí zemědělských podnikatelů dle zák. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, v platném znění. Z důvodu malé frekvence podnětů je zpracování této agendy náročné 
(každý úkon předpokládá nové nastudování „zemědělského zákona“). 
 
Jako každý rok, i letos je součástí zprávy o činnosti OŽÚ tabulka Ukazatele činnosti odboru, která 
sleduje vývoj podnikání v našem správním obvodu od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2018 (na odboru jsou 
k dispozici údaje od roku 1998). Současně mapuje i vývoj pracovního vytížení převážně registračních 
pracovníků OŽÚ (nejvíce sledovaných položek souvisí s činností registračních pracovníků). Kromě 
položek uvedených v tabulce je třeba konstatovat, že za rok 2018 bylo pracovníky registrace 
zpracováno 1.199 avíz, což jsou změny nahlášené OŽÚ veřejnými rejstříky. 
 
Přílohy: A - ukazatele činnosti OŽÚ 
 
Přijaté usnesení: 240/2019 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru - obecního 

živnostenského úřadu za rok 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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13. Úřad práce - uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavební 
práce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Stavební úpravy nebytových prostor pro Úřad práce ČR“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-002 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Stavební úpravy nebytové jednotky bývalé prodejny obuvi na prostory pro administrativu vedou 
k úpravám rozsahu stavebních prací, které jsou popsány ve změnových listech. 
 
Změnový list č. 1 řeší změnu typu okenních výplní s bezpečnostními skly, změna typu exponovaných 
dveřních křídel na hliníkové. 
Změnový list č. 2 řeší změnu v konstrukci podlahy z důvodu špatného technického stavu, úpravu 
ležaté kanalizace a vnitřních rozvodů, úpravu rozsahu zařizovacích předmětů v sociálním zázemí. 
Změnový list č. 3 řeší zajištění bezpečnostních přepážek pro budoucího nájemníka Úřad práce ČR. 
 
Celkové navýšení ceny tímto dodatkem č. 1 je 12.163 Kč bez DPH. 
 
Z důvodu montáže bezpečnostních přepážek ve změnovém listě č. 3 dojde k prodloužení doby plnění 
o 14 dní na celkových 90 dní od zahájení prací. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1414 „ÚP přesun, oprava prostorů na nám. Osvobození“. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 

B - změnové listy 
 
Přijaté usnesení: 241/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 na 

stavební práce na akci „Stavební úpravy nebytových prostor pro Úřad práce ČR“ 
s prováděcí společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02, 
IČ 29298113, na novou celkovou částku 2.386.720 Kč s DPH. 

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

14. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 31. 3. 2019. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2019 činily 64 638 327,41 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 75.508.765,14 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
- 10.870.437,73 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2019 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji 
převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 22,97 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2018 
velmi dobře, výběr je k 31. 3. vyšší o 3 mil. Kč. 
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Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 17,36 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 16,52 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány 
z 18,94 %. Vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A – hospodaření 1Q 
 
Přijaté usnesení: 242/2019 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

Kuřimi k 31. 3. 2019 s deficitem hospodaření ve výši 10.870.437,73 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá nachystat navýšení drobných investic tak, abychom získali 200 tisíc Kč na kotel 
pro DDM. 
J. Vlček - dále nebyly vyčleněny peníze na energetický management ve výši 90 tisíc Kč. 
 
 
 

21. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. 
č. 106/1999 Sb. 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou města oprávněny za 
poskytnutí informací žádat od žadatelů úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené 
s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. 
 
Město Kuřim má platný sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, který schválila RM dne 21. 3. 2017 usn. č. 125/2017, který je 
zveřejněný na webu města. 
 
V současné době výše uvedený sazebník úhrad za poskytování informací neobsahuje náklady, které 
město vynakládá v případě, že poskytované informace je nutné anonymizovat vzhledem k ochraně 
osobních údajů. RM je proto nyní předkládán návrh na úpravu sazebníku, který tuto skutečnost 
zohledňuje. Dále byly v sazebníku doplněny sazby za barevné kopie a odstraněna položka za 
fotografie. 
 
Nový sazebník byl konzultovaný s pracovníkem informatiky. Po schválení bude zveřejněný na 
webových stránkách města. 
 
Přílohy: A - sazebník úhrad 

B - sazebník úhrad původní 
 
Přijaté usnesení: 243/2019 - RM schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací podle zák. 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s účinností od 1. 6. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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22. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociálních služeb pro rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-
2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (příloha A), stanovující podíl obcí na 
spolufinancování stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
 

 služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které jsou obětmi 
domácího násilí nebo trestních činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy: 10 %, 

 služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny: 20 %, 

 služby sociální prevence (bez sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně 
aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež): 20 %, 

 služby sociální prevence: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: 30 %, 

 služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 %, 

 pečovatelská služba: 22 %. 
 
Příloha B obsahuje Dodatek č. 1 k Pravidlům řízení o stanovení a přiznání finanční podpory 
Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. 
 
Dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1116/2018 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze C, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast.  
 
Příloha D obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2019. V příloze E je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přílohy: A – pravidla financování 2019-2020 

B – dodatek k pravidlům 
C - síť rok 2019 + max. výše v % 
D - smlouva 
E - žádost 

 
Přijaté usnesení: 244/2019 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2019 s poskytovatelem sociální služby 
SPONDEA, o.p.s., se sídlem Sýpka 1351/25, Černá Pole, 613 00 Brno, 
IČ 25346342 ve výši 30.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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23. VPS - individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Dne 30. 1. 2019 obdržel Městský úřad Kuřim žádost od poskytovatele sociální služby SPONDEA, 
o.p.s.  /dále jen „žadatel“/ o přiznání individuální dotace na sociální službu intervenční centrum. 
 
SPONDEA, o.p.s. je jediným poskytovatelem služby intervenční centrum v Jihomoravském kraji. 
Posláním této sociální služby je poskytování odborné pomoci a podpory ambulantní, terénní 
i pobytovou formou těm osobám bez rozdílu věku a pohlaví, které se pod vlivem domácího násilí 
dostaly do sociálně nepříznivé situace, s cílem nabytí dovednosti tuto situaci řešit vlastními silami. 
Cílem sociální služby je zklidnění klienta v pro něj nepříznivé situaci, směřování klienta k zajištění 
vlastního bezpečí. 
Dotace bude určena celkem pro 20 obyvatel z města Kuřimi. Z toho se jedná o 10 klientů, kteří 
poskytli službě své údaje a dále o 10 anonymních klientů, kteří službě své údaje neposkytli, a není 
tedy možné určit bydliště, ale lze u nich na základě dlouhodobých statistik a výstupů orgánu sociálně-
právní ochrany dětí předpokládat, že se jedná o obyvatele města Kuřimi. 
 
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi je uvedena v příloze A. Příloha B 
obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi.  
 
Přílohy: A - žádost 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 245/2019 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřimi s poskytovatelem sociální služby SPONDEA, o.p.s., se 
sídlem Sýpka 1351/25, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ 25346342 ve výši 23.320 Kč. 

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

24. Nařízení města Kuřimi č. 2/2019, kterým se vydává tržní řád 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
RM je předkládáno nové Nařízení města Kuřimi č. 2/2019, kterým se vydává tržní řád.  
 
V tržním řádu byly provedeny tyto změny: 
- byla upravena Příloha č. 1, kde byla doplněna plocha pro provoz stánku rychlého občerstvení. 
Důvodem byla skutečnost, že 9. 5. 2019 přišla na Městský úřad Kuřim žádost společnosti ANHTH 
Family s.r.o., Svinošice 64, 679 22, IČ 05776473 o změnu tržního řádu města týkající se povolení 
prodeje na veřejném prostranství pro provoz stánku rychlého občerstvení na parcele č. 2629/18, 
- byla upravena Příloha č. 2, v níž byla změněna plocha na náměstí 1. května (plocha před prodejnou 
Albert) pro prodej prostřednictvím prodejního zařízení. 
 
Přílohy: A - žádost o změnu tržního řádu 

B - nařízení města- tržní řád 
 
Přijaté usnesení: 246/2019 - RM vydává Nařízení města Kuřimi č. 2/2019, kterým se vydává tržní 

řád, s účinností dnem vyhlášení. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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25. Zápis z komise výstavby a dopravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 13. 5. 2019 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 
1. RD ul. Otevřená  

2. Investiční akce na rok 2019  

3. Různé - Zateplení bytového domu Jungmannova č. p. 872 a 873 
 
Přílohy: A - zápis komise výstavby a dopravy ze 13. 5. 2019 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 247/2019 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy ze 

dne 13. 5. 2019 v bodě 2 a schvaluje body 1 a 3, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

26. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 
kapacit – III. etapa, dodatek č. 6 k SOD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 2018/D/0028. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a 
s nimi související prodloužení termínu dokončení díla. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- přesunu části rozvodů elektro do nového rozvaděče - ZL č. 46 ...................... 40.851,90 Kč bez DPH 
Po demontáži stávajících podhledů v chodbě 0.02 a 0.08 bylo nutné provést rekonstrukci rozvodů ZTI 
a přeložku vedení elektro pod stropem z důvodu jejich vedení v různých výškách. Rozvody by při 
dodržení projektované podchozí výšky zasahovaly do podhledů a bylo by nutné pro ně vytvářet 
kastlování z SDK. Přesun rozvodů ZTI a elektro umožní provedení podhledu v jednotné výšce. 
 
- provedení průrazů základů pro kanalizace - ZL č. 47 ........................................ 3.100,00 Kč bez DPH 
Vzhledem k tomu, že ve stávajícím elektrickém rozvaděči v 1.NP již nebylo místo na projektované 
nové rozvody elektro, bylo rozhodnuto, že budou částečně přesunuty do nového rozvaděče v 1. PP. 
Související méněpráce. ......................................................................................... -3.001,00 Kč bez DPH 
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- provedení hydroizolace sendvičových stěn - ZL č. 48 ..................................... 12.365,85 Kč bez DPH 
PD neřešila detail provedení omítek na zdivu pod parapetem 1. PP. Pro zajištění trvanlivosti omítek 
byla doplněna hydroizolace zdiva. 
 
- doplnění lapačů nečistot a příplatku za výšku šachet kanalizace - ZL č. 49 ... 35.261,08 Kč bez DPH 
Při provádění kanalizací ve dvoře byl zjištěn nevyhovující stav přípojek a stávajících lapačů střešních 
splavenin ve dvoře, které bylo nutné provést nově. Dále byly doplněny položky pro provedení 
revizních šachet kanalizací dle hloubky uvedené v PD. 
 
- vybudování sloupu a příčky v 1. PP - ZL č. 50 ................................................. 89.543,47 Kč bez DPH 
Po odbourání stávajících vrstev podlahy v jídelně bylo zjištěno, že část podlahy pod budoucím 
rozšířením kuchyně je tvořena betonovými nosníky s vložkami Miako. Po konzultaci se statikem bylo 
nutné z důvodu vybudování nové příčky v 1. NP přistoupit k podepření nosníků stropu 1. PP a tím 
vyvolané úpravě polohy stěn v kanceláři 1. PP. 
 
- přepažení kuchyně a mezi sloupy sádrokartonem - ZL č. 51 .......................... 23.627,50 Kč bez DPH 
Pro zajištění provozu kuchyně v době stavebních prací v jídelně bylo nutné zhotovit SDK příčku 
oddělující staveniště od kuchyně. Dále byla provedena příčka v chodbě 0.02 a 0.08 mezi sloupy tak, 
aby byl umožněn přesun žáků na obědy v tělocvičně. 
 
- doplnění lišt k omítkám, obkladům a zateplovací systém - ZL č. 52 .............. 157.041,97 Kč bez DPH 
Do soupisu prací byly doplněny chybějící položky rohových lišt vnitřních omítek, rohových 
a ukončovacích lišt obkladů a chybějící výměra zateplovacího systému na výtahovou šachtu VŠ 1. 
Rovněž byly ze soupisu prací odečteny položky týkající se síťoviny na fasádním lešení, vzhledem 
k povětrnostním podmínkám v době realizace nebylo nutné síťovinu použít. 
Související méněpráce. ....................................................................................... -14.988,61 Kč bez DPH 
 
- gastro vybavení - ZL č. 53 .............................................................................. 107.960,00 Kč bez DPH 
Z důvodu žádosti provozovatele jídelny ZŠ Jungmannova dojde ke změně gastro vybavení. Jedná se 
o záměnu chladícího baru místo chladící salátové vitríny, pracovního stolu místo vozíků na příbory, 
snížení počtu ohřevných vozíků na talíře a doplnění o vířič nápojů. 
Související méněpráce. ..................................................................................... -213.448,00 Kč bez DPH 
 
- doplnění přípojky kanalizace k lapačům, lapače splavenin - ZL č. 54 ............. 25.592,94 Kč bez DPH 
Soupis prací neobsahuje položky pro lapače střešních splavenin, tyto byly doplněny. Dále bylo 
doplněno potrubí pro dopojení všech střešních svodů do kanalizace dle revize klempířských výrobků - 
vizte ZL 57 - klempířské výrobky. 
 
- provedení sádrokartonářských prací a omítek stropů - ZL č. 55 ...................... 60.803,08 Kč bez DPH 
Jedná se o sádrokartonářské (SDK) práce související se ZL 46 - přeložky ZTI v chodbě 1. PP. 
Z důvodu nutnosti překládky potrubí odpadů, vodovodu v chodbě 0.02 a 0.08 i odstranění původních 
rozvodů elektro bylo nutné přistoupit k demontáži stávajícího podhledu v chodbě před tělocvičnou. Na 
stěnách pod stropem chodby byly provedeny obklady z SDK pro zakrytí těch stávajících rozvodů ZTI, 
které nebylo možné přeložit a proveden nový podhled včetně osvětlení a revizních dvířek. 
Z důvodu kolize se vzduchotechnikou pod stropem byl zrušen podhled v m.č. 0.14 a 0.05 a nahrazen 
omítkou stropu. Rovněž byl zrušen příplatek za vyřezání otvorů pro zapuštění svítidel do podhledu. 
Z důvodu požadavků na svítivost, budou použita svítidla přisazená. ................. -40.905,58 Kč bez DPH 
 
- zvětšení místnosti č. 1.10 vč. prodloužení dopravníku - ZL č. 56 .................... 47.201,46 Kč bez DPH 
Z důvodu změny ve vybavení gastro - ZL 35 - záměna mycího stroje, bylo nutné provést dispoziční 
úpravu m.č. 1.10 posunutím příčky. Ve změnovém listu je zahrnuto prodloužení zdiva vč. obkladů 
a dopravníkového pásu k myčce. 
 
- doplnění klempířských výrobků - ZL č. 57 ........................................................ 80.761,78 Kč bez DPH 
Po prověření spádování okapů na stávajících střechách a způsobu odvedení dešťových vod z nových 
střech musely být zvětšeny průřezy některých klempířských prvků - okapů a svodů a doplněn jeden 
kompletní svod na spoji staré a nové střechy u tělocvičny včetně přípojky kanalizace. Dále byly 
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doplněny klempířské prvky pro obklady ocelových sloupů v nové části jídelny z důvodu zakrytí kotev 
spojujících sloupy a okenní sestavy. Obklady sloupů umožní jinak obtížně proveditelné skrytí mezery 
mezi oknem a sloupem v místě parapetu. Do změnového listu byly zahrnuty i klempířské výrobky 
bezpečnostních přepadů střechy a dopojení stávajících svodů v místě nové stříšky bočního vchodu, 
chybějící v soupisu prací. 
Související méněpráce. ......................................................................................... -4.514,93 Kč bez DPH 
 
- úpravě zpevněných ploch ve dvoře - ZL č. 58 ............................................... 555.353,69 Kč bez DPH 
Při výstavbě kanalizace a retenční nádrže, výtahové šachty VŠ2, přístřešku a schodiště byly plochy 
staveniště tvořeny původním povrchem z živice. Část těchto ploch zasahuje i do sousedního 
dopravního hřiště. Projektová dokumentace počítala s obnovou povrchu pouze v částech stavebními 
objekty přímo dotčených - rýhy kanalizací, retence, bezprostřední okolí výtahu a schodiště. Přes 
stávající dopravní hřiště byla jediná přístupová cesta na staveniště. Poškození těchto ploch nebylo 
možné zabránit - např. doprava a uložení betonové retenční nádrže vyžadovala jeřáb o hmotnosti 40 t 
a velkou manipulační plochu, pažení rýh kanalizace vyžadovalo bagr o hmotnosti 12 t. Po dokončení 
prací tak bylo nutné přistoupit k obnovení většího rozsahu ploch než předpokládala PD. Změnový list 
obsahuje položky pro odstranění poškozených vrstev a zhotovení nových konstrukčních vrstev 
zpevněných ploch. 
Související méněpráce. ....................................................................................... -51.570,11 Kč bez DPH 
 
- doplnění o zařizovací předměty, radiátory a manipulaci - ZL č. 59 .................. 51.719,49 Kč bez DPH 
Počet zařizovacích předmětů - baterií, umyvadel, dřezů, zdrojů pro pisoáry v soupisu prací 
neodpovídá počtu těchto předmětů v PD. Z důvodu navržených stavebních úprav bylo nutno 
demontovat a opětovně namontovat radiátory, případně zaslepit přívody, tyto položky rovněž nebyly 
obsaženy v soupisu prací. 
Související méněpráce. ....................................................................................... -21.439,95 Kč bez DPH 
 
- provedení lišty pro LED pásku - ZL č. 60 ......................................................... 17.272,00 Kč bez DPH 
Z důvodu ochrany LED pásky ve venkovním zábradlí přístupové rampy byla doplněna ochranná 
systémová lišta. 
 
 
Cena víceprací Dodatek č. 6 
Cena víceprací bez DPH  ............................. 1.308.456,21 Kč 
DPH  ................................................................ 274.775,80 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  .............................. 1.583.232,01 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 6 
Cena méněprací bez DPH  ............................ - 349.868,18 Kč 
DPH  ................................................................ - 73.472,31 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................. - 423.340,49 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 6  
Cena celkem Dodatek č. 6 bez DPH  .............. 958.588,03 Kč 
DPH  ................................................................ 201.303,49 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 6 vč. DPH  .......... 1.159.891,52 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2018/D/0028 
Cena kmenová smlouva bez DPH ............. 36.658.878,81 Kč 
Navýšení Dodatek č. 2 bez DPH .................. 1.096.184,59 Kč 
Navýšení Dodatek č. 3 bez DPH .................. 1.235.441,39 Kč 
Navýšení Dodatek č. 4 bez DPH .................. 1.022.531,45 Kč 
Navýšení Dodatek č. 5 bez DPH .................. 1.301.071,72 Kč 
Navýšení Dodatek č. 6 bez DPH ..................... 958.588,03 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ............... 42.272.695,99 Kč 
DPH  ............................................................. 8.877.266,16 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  .............. 51.149.962,15 Kč 
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Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 1.159.891,52 Kč vč. DPH a zároveň 
dojde k prodloužení termínu plnění SOD č. 2018/D/0028. 
Termín dokončení díla je nově stanoven na 31. 7. 2019 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 
č. 2018/D/0028. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 6 SOD 2018D0028 

B – změnový list 
C - časový a finanční harmonogram 

 
Diskuse: 
S. Bartoš - při tvorbě projektu se únikové schodiště venkem z jídelny v rámci úspor zrušilo. Škola 
chce nyní řešit únikovou cestu samostatným ocelovým schodištěm. 
P. Ondrášek - nemyslí si, že by to bylo dobré. 
S. Bartoš - nyní by úniková cesta vedla přes kancelář a kuchyň. 
D. Sukalovský - přes kancelář to není dobré. Měla by být uzamykatelná. 
 
Přijaté usnesení: 248/2019 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 

č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma 
MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který 
spočívá v navýšení ceny díla o 1.159.891,52  Kč vč. DPH a prodloužení termínu 
dokončení díla do 31. 7. 2019 z důvodu dle zápisu. 

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

27. Odměna jednateli Wellness Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Na základě zprávy o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2018, hodnocení ekonomických výsledků, 
hodnocení úrovně služeb společnosti, jakož i zvýšení efektivity provozu Wellness Kuřim v prvních 
měsících roku 2019 a aktivní součinnosti při rozjezdu provozu sportovní haly, navrhuje předkladatel 
udělení odměny jednateli společnosti. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 249/2019 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 

schvaluje Ing. Janu Sojkovi, jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o., odměnu 
za rok 2018 ve výši dle zápisu. 

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

28. Smlouva o dílo s Alešem Kadlecem – pořizování videozáznamů 
kulturních, společenských a sportovních akcí v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Pan Aleš Kadlec pod obchodním jménem KOTVA KA již mnoho let pořizuje a vysílá videozáznamy 
z dění ve městě Kuřimi na jednom z kanálů Kabelové televize CZ - Kuřim provozované společností KT 
CZ. Dlouhodobě se tak děje s finanční podporou města Kuřim. Do roku 2015 byla panu Kadlecovi za 
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tímto účelem poskytována dotace ve výši 120.000 Kč /rok. V roce 2015 se zásadním způsobem 
změnily podmínky pro poskytování dotací, podle kterých již nebylo možno dále dotaci panu Kadlecovi 
poskytovat. Od roku 2016 tedy město podporu panu Kadlecovi zajistilo formou veřejné zakázky 
malého rozsahu s využitím odlišného postupu dle směrnice S2/2015/RM „O zadávání veřejných 
zakázek“. Tento postup je využit z toho důvodu, že zveřejňování videozáznamů v síti Kabelové 
televize CZ - Kuřim je vázáno jednak na smluvní vztah se společností KT CZ, na jejímž základě je 
zpravodajství v síti vysíláno („pronájem“ TV kanálu), jednak je vázáno na zpravodajskou licenci, 
udělovanou Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, jíž je pan Kadlec držitelem. Z těchto důvodů je 
pro zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nutné stanovit tzv. odlišný postup (dle čl. 8 této 
směrnice). 
 
Pan Aleš Kadlec se dle této smlouvy zavazuje v roce 2019 vyrobit, odvysílat v síti Kabelové televize 
CZ - Kuřim a zveřejnit na internetu na adrese tvkotva-kurim.cz celkově 150 reportáží o společenském, 
kulturním a sportovním dění v Kuřimi a obcích v působnosti ORP Kuřim, a to v poměru 100 reportáží 
o dění v Kuřimi a 50 o dění v obcích v působnosti ORP Kuřim. Zároveň se zavazuje předat tyto 
reportáže městu Kuřim k archivaci na vhodném technickém nosiči (DVD). 
 
Pan Aleš Kadlec ponese plně náklady na výrobu reportáží, jejich zveřejnění v síti Kabelové televize 
CZ - Kuřim a na internetu, na výrobu archivačních nosičů (DVD) a všech dalších poplatků spojených 
s výrobou a vysíláním reportáží. 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 250/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S4/2018/RM při zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořizování 
videozáznamů kulturních, společenských a sportovních akcí v Kuřimi" a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo za účelem pořizování videozáznamů kulturních, 
společenských a sportovních akcí v Kuřimi a jejich umístění na internet i do 
vysílání TV kanálu KOTVA KA kabelové televize v Kuřimi s panem Alešem 
Kadlecem, xxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 11482907 za celkovou cenu 100.000 Kč 
(pan Aleš Kadlec není plátcem DPH). 

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

29. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová 
dokumentace – odlišný postup pro zadání veřejné zakázky na 
služby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi souhlasilo na svém zasedání dne 18. 9. 2018 s rekonstrukcí nám. 
Osvobození podle urbanistického návrhu společnosti ATELIER RAW s.r.o. 
Odbor investiční nyní předkládá radě města ke schválení odlišný postup pro zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby "Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi - projektová dokumentace“ 
spočívající v přímém zadání veřejné zakázky této společnosti. 
Předpokládaná celková cena projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS včetně poskytování 
součinnosti) činí 1.950.000 Kč bez DPH, jedná se tedy o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
a využití odlišného postupu je v souladu s čl. VIII. směrnice č. S4/2018/RM o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu.  
Vzhledem k tomu, že společnost ATELIER RAW s.r.o. je autorem urbanistické studie odsouhlasené 
zastupitelstvem města k realizaci, je rozpracování této studie do navazujících stupňů projektové 
dokumentace (DUR, DSP, DPS) týmž subjektem (ATELIER RAW) nanejvýš vhodné. V budoucnu se 
tímto může zamezit následným případným názorovým neshodám či konfliktům, které by mohly nastat, 
pokud by navazující stupně projektové dokumentace zpracovával jiný vysoutěžený projektant či 
architekt. 
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Autorská práva k vybranému návrhu měla být původně vypořádána prostřednictvím licenční smlouvy, 
k jejímuž podpisu došlo dne 27. 9. 2018. Uzavřená licenční smlouva měla poskytnout odkupem městu 
Kuřim výhradní licenci k architektonickému návrhu společnosti ATELIER RAW s.r.o. v případě, že by 
další stupně projektové dokumentace zpracovávala jiná projekční společnost. Odměna za poskytnutí 
licence nebyla doposud v souladu s licenční smlouvou společnosti ATELIER RAW s.r.o. proplacena, 
neboť zaplacení odměny je časově vázáno na první užití architektonického návrhu jiným subjektem. 
Smluvní strany se předběžně dohodly, že pokud společnost ATELIER RAW s.r.o., jako autor studie, 
bude zpracovávat i další stupně projektové dokumentace rekonstrukce náměstí, bude platnost 
uzavřené Licenční smlouvy ukončena bez nároku na proplacení odměny.  
V nové smlouvě na zpracování projektové dokumentace, která je přílohou tohoto materiálu, budou pak 
autorská práva ošetřena odstavcem o licenčním ujednání s tím, že odměna za licenci je zahrnuta 
v celkové ceně díla. 
Návrh ukončení Licenční smlouvy připravuje advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři, advokátní 
kancelář, s. r. o. 
Předpokládaná doba realizace plnění všech částí projektové dokumentace je 10 měsíců. 
 
Na investiční akci „Rekonstrukce nám. Osvobození“ - ORG 1376000000 vyčlenilo Zastupitelstvo 
města Kuřim pro rok 2019 částku 1.000.000 Kč. Vzhledem k nastaveným termínům plnění jednotlivých 
částí díla a platebním podmínkám, se část úhrad předpokládá v roce 2020. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - cena vzešla z čeho? 
S. Bartoš - z diskuse s nimi. 
P. Ondrášek - máme částku krytou rozpočtem? 
S. Bartoš - částku 1 mil. Kč ani nevyčerpáme. 
 
Přijaté usnesení: 251/2019 - RM schvaluje zadání projektových prací na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Rekonstrukce nám. Osvobození“ odlišným postupem ve smyslu 
ustanovení čl. VIII směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy o zpracování projektové 
dokumentace se společností ATELIER RAW s.r.o., se sídlem Domažlická 148/12, 
612 00 Brno, IČ 28299442 za cenu 2.359.500 Kč s DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 17:15 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 15. 5. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 5. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vlastimil Vojta, Brno – pronájem pozemku – umístění včelstev 
 2A - situace 
 2B - smlouva 
3 K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem další části pozemku (rozšíření zahrádky 

restaurace Tylion) 
 3A - situace 
4 Pan Kosek a pan Zachar – žádost o pronájem části pozemku u Alberta za účelem 

umístění pojízdného občerstvení 
 4A - situace 
 4C - foto pojízdného občerstvení 
 4B - smlouva 
4/1 Pan Kosek a pan Zachar – žádost o pronájem části pozemku u Alberta za účelem 

umístění pojízdného občerstvení 
5 Vyřazení majetku 
 5B - přílohy 
 5A - Vyřazovací protokoly 
6 Objekt sociálního bydlení – zvýšení úhrady za ubytování 
7 Anna Červená – smlouva o ubytování 
8 Richard Vaníček – smlouva o ubytování 
9 Radek Peterka – nájemní smlouva  
10 Inventarizační zpráva za rok 2018 
 10A - inventarizační zpráva 
11 Manželé Hromcovi – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní 

komunikaci v rámci stavby „RD Kuřim p. č. 5111“ 
 11A - situace 
 11B - situace 
 11C - situace - řez 
 11D - návrh smlouvy 
12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Šmeralova, DPNNv, 

Šikula, p. č. 3350/4“ 
 12A - situace 
 12B - situace 
 12C - smlouva 
13 Úřad práce - Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavební práce 
 13A - dodatek č. 1 
 13B - změnové listy 
14 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2019 
 14A - hospodaření 1 Q 
15 Vnitřní směrnice RM č. S4/2019/RM Systém finanční kontroly 
 15A - systém finanční kontroly 
16 Darovací smlouva na činnost v oblasti životního prostředí pro ekologické účely 
 16A - smlouva 
17 Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů 
 A - smlouva 
18 Jmenování vedoucího OD MěÚ Kuřim 
 18A - jmenování - Ing. Vojtěch Vrabec 
19 Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 2018 
 19A - ukazatele činnosti OŽÚ 
20 Dohoda o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury na ul. Tleskačova 
 20A - situace 
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 20B - situace 
 20C - návrh smlouvy 
21 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 
 21A - návrh sazebníku 
 21B - původní sazebník 
22 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 

pro rok 2019 
 22A - pravidla financování 2019-2020 
 22B - dodatek k pravidlům 
 22C - síť rok 2019 + max. výše v % 
 22D - smlouva 
 22E - žádost 
23 VPS - individuální dotace 
 23A - žádost 
 23B - smlouva 
24 Nařízení města Kuřimi č. 2/2019, kterým se vydává tržní řád 
 24A - Nařízení města tržní řád 

24B - žádost o změnu tržního řádu 
25 Zápis z komise výstavby a dopravy  
 25A - zápis komise výstavby a dopravy ze 13. 5. 2019 
26 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, dodatek 

č. 6 k SOD 
 26A - dodatek č. 6 SOD 2018D0028 
 26B - změnový list 
 26C - časový a finanční harmonogram 
27 Odměna jednateli Wellness Kuřim s.r.o. 
28 Smlouva o dílo s Alešem Kadlecem – pořizování videozáznamů kulturních, 

společenských a sportovních akcí v Kuřimi 
 28A - smlouva o dílo 
29 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – odlišný postup 

pro zadání veřejné zakázky na služby 
 29A - návrh smlouvy o zpracování PD 


