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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 16/2019 konané dne 4. 6. 2019 
 
Přítomni: 
Ing. Petr Ondrášek – první místostarosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání RM v 10:53 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomna Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Program: 
 

1 E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí ul. 
Zborovská 

2 E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí ul. Sv. 
Čecha 

3 Kaufland Česká republika v.o.s. x město Kuřim – záměr na směnu pozemků  

4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Kuřim, 
Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ 

5 Různé 

 
 
 

1. E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí 
trafostanicí ul. Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. požádala město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 1863/1 
v k. ú. Kuřim o vým. 25 m

2
 (dále i jako „předmět prodeje“ nebo „Pozemek“) za účelem vybudování 

nové kioskové trafostanice u Mateřské školy na ul. Zborovská. Tato trafostanice bude vybudována na 
základě požadavku města Kuřimi o navýšení příkonu pro mateřskou školu - vizte příloha A. 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. předložila OMP geometrický plán č. 3702-2101/2019, kterým je 
předmět prodeje specifikovaný jako část pozemku parc. č. 1863/1 o vým. 25 m

2
, geometrickým 

plánem nově označená jako parcela č. 1863/4 v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. 
 
OMP se se společností E.ON Distribuce, a.s., dohodl na kupní ceně ve výši 2.000 Kč/m

2
 bez DPH. 
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Za tuto cenu již město prodalo společnosti E.ON Distribuce, a.s., pět pozemků pod trafostanicemi na 
ul. Kout (usn. č. 1191/2013), na ul Bezručova čtvrť (usn. č. 1192/2013), na ul. Komenského (usn. 
č. 1015/2016) a na ul. Blanenská (usn. č. 1030/2016 a usn. č. 1098/2018). Kupní cena vycházela ze 
znaleckého posudku, zpracovaného v říjnu 2013. 
OMP a OI nemá k odprodeji předmětného Pozemku námitek. 
OMP doporučuje odprodej Pozemku s předkupním právem. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 
 
Přijaté usnesení: 264/2019 - RM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č.  1863/1 o vým. 

25 m
2
 geometrickým plánem č. 3702-2101/2019 nově označená jako parc. 

č. 1863/4 vše v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých 
Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m

2 
bez DPH. 

Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo 
ve prospěch města Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 

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

2. E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí 
trafostanicí ul. Sv. Čecha 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s., požádala město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 2899 
v k. ú. Kuřim o vým. 14 m

2
 a části pozemku parc. č. 2785/1 v k. ú. Kuřim o vým. 22 m

2
 (dále i jako 

„předmět prodeje“ nebo „Pozemek“) za účelem vybudování nové kioskové trafostanice u Základní 
školy na ul. Jungmannova. Tato trafostanice bude vybudována na základě požadavku města Kuřimi 
o navýšení příkonu pro základní školu - vizte příloha A. 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. předložila OMP geometrický plán č. 3703-2102/2019, kterým je 
předmět prodeje specifikovaný jako část pozemku parc. č. 2899 o vým. 14 m

2
, geometrickým plánem 

nově označená jako parcela č. 2899/3 a část pozemku parc. č. 2785/1 o vým. 22 m
2
, geometrickým 

plánem nově označená jako parcela č. 2785/18 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. Celková výměra 
nové trafostanice a prodávaného pozemku činí 36 m

2
. 

 
OMP se se společností E.ON Distribuce, a.s. dohodl na kupní ceně ve výši 2.000 Kč/m

2 
bez DPH. 

 
Za tuto cenu již město prodalo společnosti E.ON Distribuce, a.s. pět pozemků pod trafostanicemi na 
ul. Kout (usn. č. 1191/2013), na ul Bezručova čtvrť (usn. č. 1192/2013), na ul. Komenského (usn. 
č. 1015/2016) a na ul. Blanenská (usn. č. 1030/2016 a usn. č. 1098/2018). Kupní cena vycházela ze 
znaleckého posudku, zpracovaného v říjnu 2013. 
 
OMP a OI nemá k odprodeji předmětného Pozemku námitek. 
OMP doporučuje odprodej Pozemku s předkupním právem. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 
 
Přijaté usnesení: 265/2019 - RM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č.  2899 o vým. 14 

m
2
 geometrickým plánem č. 3703-2102/2019 nově označená jako parc. č. 2899/3 

a části pozemku parc. č.  2785/1 o vým. 22 m
2
 geometrickým plánem č. 3703-
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2102/2019 nově označená jako parc. č. 2785/18 vše v k. ú. Kuřim, společnosti 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m

2 
bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady 

spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí. 
K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města 
Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí 
na stavbu nové trafostanice. 

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

3. Kaufland Česká republika v.o.s. x město Kuřim – záměr na směnu 
pozemků 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
V souvislosti s realizovanou výstavbou obchodního domu „Kaufland“ vyvstala potřeba 
majetkoprávního vypořádání pozemků v majetku města Kuřimi se společností Kaufland Česká 
republika v.o.s., se sídlem Bělohradská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 25110161 (dále 
i „společnost Kaufland“), které byly stavbou Kauflandu dotčeny, příloha A - situace. 
Konkrétně se jedná se o části pozemků: p. č. 2989/5 o výměře cca 57 m

2
, p. č. 2992/2 o výměře cca 

112 m
2 

vše k. ú. Kuřim. Pozemky se nacházejí v koridoru pro údržbu vodního toku a byly zastavěny 
plochou chodníku - betonové desky a opěrnou zdí - vizte příloha B. 
V souvislosti s vypořádáním  stavby obchodního domu Kaufland“ má město Kuřim zájem nabýt do 
svého vlastnictví od společnosti Kaufland  pozemek p. č. 2990/4 o výměře 71 m

2
, 

 
jedná se o pozemek 

pod komunikací - vizte příloha C, která je v majetku města Kuřimi, část pozemku p. č. 2992/1 
o výměře cca 3,5 m

2
 a část pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 3,5 m

2
 - jedná se o pozemek pod 

cyklostezkou „Kuřim - Lipůvka“ vizte příloha D a část pozemku 2208/3 o výměře cca 55 m
2
 - jedná se 

o pozemek podél komunikace (pozemek je vhodný pro její případné rozšíření) vizte příloha D vše k. ú. 
Kuřim. 
 
Směna pozemků je navržena takto:  
 
Pozemky ve vlastnictví města Kuřimi: 
- část pozemku parc. č. 2989/5 o výměře cca 57 m

2
 

- část pozemku parc. č. 2992/2 o výměře cca 112 m
2
 

Celková výměra směňovaných pozemků činí cca 169 m
2
. 

 
za 
 
Pozemky ve vlastnictví Kaufland Česká republika v.o.s.: 

- pozemek parc. č. 2990/4 o výměře 71 m
2
 

- část pozemku parc. č. 2992/1 o výměře cca 3,5 m
2
 

- část pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 3,5 m
2
 

- část pozemku parc. č. 2208/3  o výměře cca 55 m
2
 

Celková výměra směňovaných pozemků by činila 133 m
2
. 

 
Rozdíl ve výměrách činí 36 m

2 a 
tento společnost Kufland městu Kuřim doplatí. 

OMP po konzultaci se znalcem Ing. Zámečníkem, který pro město Kuřim vypracovával v roce 2018 
posudek ve věci ocenění pozemků pod místními komunikacemi v Kuřimi a v souvislosti s budoucím 
využitím pozemků ocenil směňované pozemky částkou ve výši 900 Kč/m

2
. 

 
Na základě výše uvedeného se OMP dohodl s investorem na cenovém vyrovnání ve prospěch města 
Kuřimi ve výši 32 400,- Kč. Náklady spojené s vypracováním GP uhradí společnost Kaufland. Daň 
z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.  
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, k cenovému vyrovnání bude připočtena daň z přidané hodnoty 
ve výši stanovené platným právním předpisem. 
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Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je nutné nejprve zveřejnit záměr na směnu 
pozemků. Na dalším zasedání ZM bude řešena samotná směna pozemků. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
D - situace 

 
Přijaté usnesení: 266/2019 - RM schvaluje záměr na směnu částí pozemků parc. č. 2989/5 

o výměře cca 57 m
2
 a parc. č. 2992/2 o výměře cca 112 m

2
 (vlastník město Kuřim) 

za pozemek parc. č. 2990/4 o výměře 71 m
2
, část pozemku parc. č. 2992/1 

o výměře cca 3,5 m
2
, část pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 3,5 m

2
, parc. 

č. 2208/3 o výměře cca 55 m
2
 (vlastník Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem 

Bělohradská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 25110161) vše v k. ú. Kuřim 
s cenovým vyrovnáním ve prospěch města Kuřimi ve výši 900 Kč/m

2
 bez DPH. 

Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 11:02 hod Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

4. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních 
prostor a přístavba výtahu“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení zadávací dokumentaci včetně příloh 
investiční akce, vedené v rozpočtu města pod názvem „Vybudování odborných učeben na Základní 
škole Kuřim, Tyršova 1255“. 
Veřejná zakázka na stavební práce „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor 
a přístavba výtahu“ je zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon). 
Následně budou v rámci této investiční akce předloženy ke schválení radou a k vyhlášení další dvě 
výběrová řízení, a to na dodávku konektivity a IT a mobiliář. 
 
Veřejná zakázka, je zadávána v plném rozsahu elektronicky pomocí certifikovaného Národního 
elektronického nástroje NEN. Administraci veřejné zakázky (všech tří částí) provádí, na základě 
uzavřené Příkazní smlouvy na administraci č. 2019/D/0073, paní Renata Petrželová, Růžová 183, 
Lutín. 
 
Výzva bude dále odeslána 7 níže uvedeným dodavatelům: 
1.  Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 ochoz u Brna, IČ 29298113 
2.  DOLP stavební společnost s.r.o., Bednářova 30a, 619 00 Brno, IČ 49453190 
3.  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ 25317628 
4.  Pozemstav Brno, akciová společnost, Masarykova 31/427, 656 22 Brno, IČ 00530832 
5.  JB Stavební, s.r.o., Pražákova 397, 619 00 Brno, IČ 25581708 
6.  Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o., Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří, IČ 27676935 
7.  PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 
 
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy ve společných prostorách 1. NP a dále 
ve vybraných místnostech 1. a 3. NP, vestavba nového výtahu v prostoru vnitřního atria a vestavba 
nového bezbariérového WC ve 3. NP objektu ZŠ Kuřim, Tyršova. Navrženými stavebními úpravami 
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nebude zasahováno mimo vnější obvod stávajícího objektu, nedojde ke změnám na stávajícím 
připojení objektu k sítím technické a dopravní infrastruktury a nedojde k navýšení kapacity školy. 
Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala v 03/2019 společnost Ateliér Němec, s.r.o. 
 
Předpokládané investiční náklady stavebních úprav činí 6,6 mil. Kč bez DPH a předpokládaná délka 
jejich realizace je 4 měsíce. 
 
Na tento projekt byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI 
Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové uznatelné 
výdaje činí 11.760.843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90 %, tedy 10.584.758,70 Kč. 
 
V rámci projektu IROP „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ byla 
dále v roce 2019 schválena žádost o změnu. Žádost se týkala změny dispozičního řešení v rámci 
školy a s tím souvisejícího prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2020. 
Předkládané změny nemají vliv na výši poskytované finanční podpory. 
 
Před zahájením zadávacího řízení musí být, dle metodiky IROP, předloženy zadávací podmínky 
k posouzení CRR (prostřednictvím MS2014+), a to 10 pracovních dní před plánovaným zahájením 
zadávacího řízení. Zadávací řízení bude moci být zahájeno až po uplynutí této lhůty. 
 
Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena 
ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 22. 1. 
2019 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2019 částku 12,6 mil. Kč. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, výzvu a zadávací dokumentaci včetně 
všech příloh. 
 
Přílohy: A - výzva a ZD 

B - příloha č. 1 - krycí list 
C - příloha č. 4 - SoD 
D - příloha č. 5 - ČP kvalifikace 

 
Přijaté usnesení: 267/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních 
prostor a přístavba výtahu“ a schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně 
příloh. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 11:10 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek Ing. Milan Vlk 
1. místostarosta města člen rady 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 4. 6. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí ul. 

Zborovská 
 1A - situace 
 1B - GP 
2 E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí ul. Sv. 

Čecha 
 2A - situace 
 2B - GP 
3 Kaufland Česká republika v.o.s. x město Kuřim – záměr na směnu pozemků  
 3A - situace 
 3B - situace 
 3C - situace 
 3D - situace 
4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Kuřim, 

Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ 
 4A - Výzva a ZD 
 4B - Příloha č. 1 ZD 
 4C - Příloha č. 4 ZD 
 4D - Příloha č. 5 ZD 


