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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2019 konané dne 10. 7. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:10 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 7. 2019 

2 Manž. Gazsikovi, Kuřim – žádost o rekonstrukci bytu č. 817/1 a změnu dispozice bytu 
z 1+1 na 2+kk 

3 Naděžda Zajíčková, Kuřim – žádost o změnu dispozice bytu č. 870/5 z 2+1 na 3+kk 

4 Dagmar Mlýnková, Kuřim – přechod nájmu 

5 Jiří Sýkora, Kuřim - splátkový kalendář 

6 Úřad práce České republiky – zrušení usnesení, dohoda o ukončení nájmu nebytových 
prostor 

6/1 Úřad práce České republiky – zrušení usnesení, dohoda o ukončení nájmu nebytových 
prostor 

6/2 Nebytový prostor č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť – nájemní smlouva 

7 Smlouva o dohledu, prohlídkách a měření stavebních objektů - uzavření dodatku č. 1 

8 Vypracování projektové dokumentace - radary pro měření rychlosti vozidel, odlišný 
postup  

9 Zápis z komise výstavby a dopravy  

10 Zápis č. 4/2019 z jednání komise školské dne 27. 5. 2019 

11 Žádost o souhlas s uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy na služební byt - ZŠ 
Tyršova 

12 Uzavírání smluv o poskytování sociální služby 

13 Vnitřní směrnice č. S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

14 Rozpočtové opatření č. 5 

15 Miloslav Otava x město Kuřim – zřízení věcného břemene pro veřejné osvětlení 

16 Izolace a zateplení rodinného domu č. p. 740, ul. Luční, Kuřim 

17 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – opěrná stěna 
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18 Dohoda o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení k akci „Sportovní 
areál v Kuřimi“ 

19 Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – DUR+DSP 

20 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 7. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění: 
usnesení č. 272/2019 ze dne 30. 6. 2019 
Důvodová zpráva: 
smlouvu schválenou radou města 12. 6. 2019 jsme zaslali druhé straně k podpisu 13. 6. 2019. 
Nicméně zhotovitel projekční kancelář Ing. Jiří Bajer zaslal dne 28. 6. 2019 drobné připomínky ke 
smlouvě, které je třeba vypořádat. V návaznosti dostal naši odpověď 1. 7. 2019. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení č. 272/2019 do 31. 7. 2019. 
 
usnesení č. 88/2019 ze dne 13. 2. 2019 
Důvodová zpráva: 
výpověď smlouvy ještě nebyla administrována z provozních důvodů. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení usnesení č. 88/2019 do 31. 7. 2019. 
 
 
Odbor kancelář úřadu žádá o prodloužení termínu plnění: 
usnesení č. 176/2019 ze dne 10. 4. 2019 
Důvodová zpráva: 
dodatek č. 5 byl podepsán starostou města a zaslán druhé straně k podpisu. Proběhla urgence 
a čekáme na vrácení podepsaného dodatku. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení č. 176/2019 do 31. 8. 2019. 
 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění: 
usnesení č. 102/2018 ze dne 28. 2. 2018 
Důvodová zpráva: 
jedná se o věcné břemeno spočívající v umístění vodovodního řadu do pozemku Jihomoravského 
kraje. Žádost o zřízení věcného břemene podával Investor - Kuřimská průmyslová, s.r.o. Schválení 
věcného břemene podléhá Radě Jihomoravského kraje. OMP musí zjistit, v jaké fázi se projednávání 
věcného břemene nachází. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2020. 
 
usnesení č. 119/2018 ze dne 14. 3. 2018 
Důvodová zpráva: 
společnost L.D.Energy, s.r.o. doposud nepředložila OMP geometrický plán na zřízení věcného 
břemene. Protože stavba je již hotová, požádal OMP investora o předložení geometrického plánu. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 3. 2020. 
 
usnesení č. 120/2018 ze dne 14. 3. 2018 
Důvodová zpráva: 
oprávněný z věcného břemene předložil OMP geometrický plán. Smlouva je tedy ve fázi projednávání. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2019. 
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Přijaté usnesení: 299/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 7. 
2019 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 272/2019 do 31. 7. 2019, č. 88/2019 
do 31. 7. 2019, č. 176/2019 do 31. 8. 2019, č. 102/2018 do 30. 6. 2020, 
č. 119/2018 do 31. 3. 2020, č. 120/2018 do 31. 12. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání přišel pan Vojtěch Gazsik a Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

2. Manž. Gazsikovi, Kuřim – žádost o rekonstrukci bytu č. 817/1 
a změnu dispozice bytu z 1+1 na 2+kk 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Vojtěch a Veronika Gazsikovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. 817/1, 1+1, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 816, 817 ul. Legionářská a č. p. 818, 819 ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. 
č. 1847, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je od 1. 3. 2019 uzavřena na dobu neurčitou. 
Dne 18. 6. 2019 předložili manž. Gazsikovi na OMP žádost o rekonstrukci uvedené bytové jednotky 
a změnu dispozice bytu z 1+1 na 2+kk. Manž. Gazsikovi spolu vychovávají syna (11 let), který je 
zdravotně postižený. Jako důvod změny dispozice uvádějí, že syn již ve svém věku potřebuje 
samostatný pokoj, kde by se mohl učit a měl své zázemí. Tuto skutečnost doložili i vyjádřením třídní 
učitelky z Mateřské školy, základní školy a střední školy Gellnerka Brno, příspěvková organizace - 
příloha A. 
Rekonstrukce bytu by spočívala ve vybudování kuchyňského koutu na chodbě bytu a v rekonstrukci 
koupelny vč. výměny vany za sprchový kout. S tím ovšem souvisejí následující činnosti: 

- kuchyňský kout na chodbě - demontáž a likvidace vestavných skříní, nová kuchyňská linka, 
obklady za kuchyňskou linkou, zhotovení přívodu vody a odpadu ke kuchyňské lince, úprava 
elektroinstalace, zhotovení přívodu zemního plynu ke sporáku, nový sporák - příloha B 

- koupelna a WC - změna umístění vstupních dveří do koupelny a na WC, demontáž vany, 
vybudování sprchového koutu, zhotovení přívodu vody a odpadu pro sprchový kout a pračku, 
úprava elektroinstalace, změna umístění topného tělesa, změna umístění umyvadla, obklad 
stěn koupelny, položení dlažby - příloha C 

- nově vzniklý pokoj + stávající pokoj - demontáž a likvidace původní kuchyňské linky, 
demontáž a likvidace spíže, zabudování elektrických rozvodů do zdi, úprava elektroinstalace, 
odstranění starých a nefunkčních plynových rozvodů, zaslepení spojovacích dveří mezi pokoji 
(ponechání zárubně, 2x sádrokarton). 

 
OMP odhaduje provedení výše uvedených prací v ceně cca 130.000 Kč - 150.000 Kč. S rekonstrukcí 
koupelny a WC včetně výměny kuchyňské linky v bytě 817/1 bylo ze strany OMP stejně uvažováno (i 
když později), ovšem náklady na přesun kuchyně a související práce (tj. zhotovení přívodu vody 
a odpadu ke kuchyňské lince, úprava elektroinstalace, zhotovení přívodu zemního plynu ke sporáku, 
dále změna umístění vstupních dveří do koupelny a na WC, zhotovení přívodu vody a odpadu pro 
sprchový kout a pračku, úprava elektroinstalace, změna umístění topného tělesa, změna umístění 
umyvadla) jsou vyloženě nákladem navíc, vyvolaným požadavkem nájemce. 
OMP nemá námitek proti rekonstrukci koupelny ani umístění kuchyně do chodby (stavební úřad 
vyžaduje ohlášení stavebních úprav - změna užívání místností). OMP a stejně tak OF však 
nedoporučují, aby město hradilo veškeré práce související s výše uvedenou rekonstrukcí. Manž. 
Gazsikovi by si měli uhradit práce, které souvisejí s přesunem kuchyňské linky. Úhradou těchto 
nákladů z finančních prostředků města by město de facto poskytlo nájemcům bezúročnou půjčku 
z rozpočtu a tento postup by mohli začít vyžadovat i ostatní nájemci. 
Finanční možnosti manž. Gazsikových jsou velmi omezené. Nabízejí však, že se hodlají podílet 
finanční účastí ve výši 20 % na celkové rekonstrukci, a to v podobě zvýšení nájemného. V současné 
době platí manž. Gazsikovi nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs., tj. 3.523 Kč/měs. OMP a OF doporučují, 
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aby si manželé zvýšené náklady související s přesunem kuchyně uhradili ze svého a provedenou 
investici v bytě po jeho opuštění ponechali. 
 
Přílohy: A - vyjádření školy 

B - kuchyňský kout v chodbě 
C - rekonstrukce koupelny 

 
 
Z jednání odešel pan Vojtěch Gazsik. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – po diskusi stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s rekonstrukcí bytu č. 817/1, 1+1, umístěného v I. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. 816, 817 v ul. Legionářská a č. p. 818, 819 v ul. nám. 
Osvobození v Kuřimi. Rekonstrukce bytu bude spočívat v rekonstrukci koupelny 
a ve změně dispozice bytu z 1+1 na 2+kk, a to v rozsahu dle přílohy B a C s tím, 
že vícenáklady spočívající v přesunutí kuchyně a souvisejících pracích nájemce 
městu uhradí. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

3. Naděžda Zajíčková, Kuřim – žádost o změnu dispozice bytu 
č. 870/5 z 2+1 na 3+kk 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Naděžda Zajíčková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 870/5, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 870, 871 v ul. 
Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1853, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je 
uzavírána v režimu nájemních smluv na dobu určitou. 
Dne 25. 6. 2019 požádala paní Zajíčková o povolení změny dispozice bytu z 2+1 na 3+kk s tím, že 
kuchyňkou linku umístí do chodby bytu. Paní Zajíčková již v bytě na své náklady zhotovila přívod vody 
a odpad ke kuchyňské lince. Společnost TOPENÍ-INSTLACE s.r.o., Moravské Knínice paní Zajíčkové 
nacenila rozšíření plynovodu k plynovému sporáku na částku 12.620 Kč vč. DPH. Přípisem ze dne 
25. 6. 2019 paní Zajíčková požádala, aby tyto práce uhradilo město s tím, že by formou zvýšeného 
nájmu tuto úhradu následně městu zaplatila zpět. 
 
Jak již bylo v předchozím příspěvku zmíněno, nemá OMP námitek proti umístění kuchyně do chodby 
(stavební úřad vyžaduje ohlášení stavebních úprav - změna užívání místností). Nesouhlasí však s tím, 
aby zmíněné rozšíření plynovodu hradilo město. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - je na rozhodnutí vedoucí odboru majetkoprávního, aby rozhodla o opravě bytu. 
Stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí se změnou dispozice bytu č. 870/5, umístěného ve III. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. 870, 871 v ul. Jungmannova v Kuřimi, z 2+1 na 3+kk, 
s tím, že vícenáklady spočívající v přesunutí kuchyně a souvisejících pracích 
nájemce městu uhradí. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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4. Dagmar Mlýnková, Kuřim – přechod nájmu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 18. 5. 2019 zemřel nájemce obecního bytu č. 849/3, 3+1, v ul. Školní v Kuřimi - pan Aleš Mlýnek, 
naposledy bytem xxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. Úmrtí bylo osvědčeno kopií úmrtního listu. Společným 
nájemcem bytu byla v souladu s § 745 občanského zákoníku paní Dagmar Mlýnková. 
Paní Mlýnková splňuje všechny podmínky přechodu nájmu bytu dle § 2279 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a z toho důvodu na ni přešlo nájemní právo přímo ze zákona. OMP 
upraví nájemní smlouvu tak, aby se výlučným nájemcem bytu stala paní Dagmar Mlýnková. Paní 
Mlýnková není dlužníkem města. 
 
Přijaté usnesení: 300/2019 - RM bere na vědomí, že se výlučným nájemcem bytu č. 849/3 

o velikosti 3+1 umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 848, 
849, 850, ul. Školní, který je součástí pozemku parc. č. 1931, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, stane paní Dagmar Mlýnková, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. 

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

5. Jiří Sýkora, Kuřim - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Jiří Sýkora, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim byl nájemcem obecního bytu č. 1260/59 
umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí 
pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena do 30. 6. 2018 
a dále již nebyla prodloužena. 
V červnu 2019 byl panu Sýkorovi doručen Protokol o vyúčtování služeb za období od 1. 1. 2018 do 
30. 6. 2018. Nedoplatek činí xxxxxx Kč. Vzhledem k tomu, že pan Sýkora není schopen do doby 
splatnosti vyúčtování, tj. do 30. 6. 2019, uvedenou částku uhradit, požádal si dne 21. 6. 2019 
o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude dlužná částka uhrazena. Pan Sýkora 
navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč s tím, že první splátku uhradí již do konce července 2019. 
 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Přijaté usnesení: 301/2019 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Jiřím Sýkorou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen 
dluh ve výši xxxxxx Kč za vyúčtování služeb za část roku 2018 související 
s nájmem bytu č. 1260/59 umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci 
a k. ú. Kuřim. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

6. Úřad práce České republiky – zrušení usnesení, dohoda 
o ukončení nájmu nebytových prostor 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Úřad práce České republiky má od města Kuřimi pronajaty kanceláře č. 113, 114, 115 a 116 umístěné 
v I. nadzemním podlaží budovy městského úřadu na základě Nájemní smlouvy č. 2011/O/0120 ze dne 
29. 12. 2011, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3. 
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Rada města Kuřimi na své schůzi dne 27. 2. 2019 schválila toto usnesení: 
94/2019 
Rada města schvaluje výpověď nájmu nebytových prostor, a to kanceláří č. 113, 114, 115 a 116 
umístěných v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968 v ul. Jungmannova, která je součástí pozemku 
parc. č. 1742, vše v obci a k. ú. Kuřim, Úřadu práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 
170 00 Praha - Holešovice, IČ 72496991, ve smyslu Článku 4 odst. 4.2. písm. a) nájemní smlouvy 
č. 2011/O/0120 ze dne 29. 12. 2011, ve znění dodatků č. 1 - 3. Výpovědní lhůta činí šest měsíců. 
 
Výpovědní lhůta končí 31. 8. 2019.  
 
Nová nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 v ul. Bezručova čtvrť bude 
schválena s účinností od 1. 8. 2019. Vzhledem ke skutečnosti, že nemohou být s Úřadem práce 
České republiky souběžně uzavřeny dvě nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor, navrhuje 
OMP zrušit usnesení č. 94/2019, kterým byla schválena výpověď nájmu nebytových prostor v budově 
městského úřadu, a schválit uzavření dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 2011/O/0120 ve znění 
Dodatků č. 1 - 3 ke dni 31. 7. 2019. 
 
Přijaté usnesení: 302/2019 - RM ruší usnesení č. 94/2019 ze dne 27. 2. 2019 ve věci schválené 

výpovědi nájmu nebytových prostor v budově č. p. 968 v ul. Jungmannova 
v Kuřimi. 

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

6/1. Úřad práce České republiky – zrušení usnesení, dohoda 
o ukončení nájmu nebytových prostor 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení 
 
Přijaté usnesení: 303/2019 - RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 2011/O/0120 ze dne 29. 

12. 2011, ve znění Dodatku č. 1 - 3, uzavřené s Úřadem práce České republiky, se 
sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha - Holešovice, IČ 72496991, jejímž 
předmětem je pronájem nebytových prostor, a to kanceláří č. 113, 114, 115 a 116 
umístěných v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968 v ul. Jungmannova, která je 
součástí pozemku parc. č. 1742, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to dohodou ke dni 
31. 7. 2019. 

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

6/2. Nebytový prostor č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť – nájemní 
smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi schválila na své schůzi dne 29. 5. 2019 toto usnesení: 
255/2019 
Rada města schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 154 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, ve prospěch Úřadu práce České republiky, 
se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha - Holešovice, na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 8. 2019, za nájemné v měsíci srpnu ve výši 5.922 Kč/měsíc + 
zálohy na služby, počínaje 1. 9. 2019 za nájemné ve výši 100 Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + zálohy 

na služby, za účelem zřízení pracoviště Úřadu práce České republiky. 
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Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 31. 5. 2019 do 17. 6. 2019. K záměru nebyly 
předloženy žádné připomínky. 
OMP předkládá radě města ke schválení uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 844/9. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 304/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pronájem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 154 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, ve prospěch Úřadu 
práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha - 
Holešovice, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 8. 
2019, za nájemné v měsíci srpnu ve výši 5.922 Kč/měsíc + zálohy na služby, 
počínaje 1. 9. 2019 za nájemné ve výši 100 Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + zálohy 

na služby, za účelem zřízení pracoviště Úřadu práce České republiky. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

7. Smlouva o dohledu, prohlídkách a měření stavebních objektů - 
uzavření dodatku č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice 

Kuřim ze severní části města“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: - 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Dne 19. 12 2013 uzavřeli město Kuřim a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
v souladu se Smlouvou o právu provést stavbu ze dne 13. 2. 2012 (č. j. Města 2012/B/0004, č. j. 
SŽDC: 35046/2012) smlouvu o dohledu, prohlídkách a měření stavebních objektů na pozemku p. 
č. 1199 v k. ú. Kuřim stavby „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní 
části města“. Platnost předmětné smlouvy končí 31. 7. 2019. 
 
Dodatek č. 1 této smlouvy se uzavírá na dobu určitou, a to do majetkoprávního vypořádání 
uskutečněného dle čl. V. odst. 4. Smlouvy o právu provést stavbu ze dne 13. 2. 2012 (č. j. Města 
2012/B/0004, č. j. SŽDC: 35046/2012). V případě, že k vzájemnému majetkoprávnímu vypořádání 
nedojde do 31. 12. 2020, mohou obě smluvní strany tuto smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní 
době. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 305/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dohledu, prohlídkách 

a měření č. 2013/B/0081 se společností Správa železniční dopravní cesty, s. o., se 
sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, ve věci 
stavebních objektů na pozemku p. č. 1199 v k. ú. Kuřim realizované stavby 
„Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části 
města“. 

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



 
 

 

8 

15. Miloslav Otava x město Kuřim – zřízení věcného břemene pro 
veřejné osvětlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Miloslav Otava, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Boskovice, jako vlastník objektu občanské vybavenosti, 
který je součástí pozemku p. č. 1779 - číslo popisné 937 ul. Na Královkách (prodejna optiky), požádal 
město Kuřim o prodej části pozemku parc. č. 1797 v k. ú. Kuřim o výměře 74 m

2
, dále jen „předmět 

prodeje“ - vizte příloha A, B. 
 
Důvodem žádosti je plánovaná rekonstrukce objektu, především jeho zateplení a zajištění 
manipulačního prostoru pro přístup do nemovitosti. Ve své podstatě se jedná o rozšíření obvodu 
budovy v šířce 50 cm - dle geometrického plánu č. 3692-110/2019 se jedná o pozemky p. č. 1797/6 
o vým. 5 m

2
, p. č. 1797/7 o vým. 8 m

2
, p. č. 1797/8 o vým. 10 m

2
 a p. č. 1797/9 o vým. 5 m

2
. Pozemek 

p. č. 1797/5 o vým. 46 m
2 

má panu Otavovi zajistit manipulační prostor a bezproblémový přístup 
k budově. Důvodem k tomuto je zabránění bezohledného parkování před vstupem do technické části 
budovy. V geometrickém plánu - vizte př. C, je předmět prodeje zvýrazněn zeleně. 
 
ZM dne 25. 6. 2019 usnesením č. 1053/2019 schválilo prodej pozemků: 
1053/2019: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 1797 o celkové vým. 74 m

2
 v k. ú. 

Kuřim, GP č. 3692-110/2019 nově označených jako p. č. 1797/5 o vým. 46 m
2
, p. č. 1797/6 o vým. 

5 m
2
, p. č. 1797/7 o vým. 8 m

2
, p. č. 1797/8 o vým. 10 m

2
 a p. č. 1797/9 o vým. 5 m

2
, vše v k. ú. Kuřim, 

Miloslavu Otavovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Boskovice, za cenu 500 Kč/m
2
 bez DPH s tím, že veškeré 

náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující. 
 
V obvodové stěně objektu č. popisné 937 má město Kuřim umístěný rozvaděč veřejného osvětlení. 
Pan Otava souhlasí se zřízením věcného břemene ve věci umístění a provozování rozvaděče 
veřejného osvětlení do obvodové zdi budovy č. p. 937, která je součástí pozemku p. č. 1779 
a umístění a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení do části pozemku p. č. 1797/6 vše 
v k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP č. 3692-110/2019 - vizte př. C. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč. V geometrickém plánu je předmět věcného 
břemene zvýrazněn modře. 
 
Pan Otava s výše uvedeným souhlasí. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 

 
Přijaté usnesení: 306/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování rozvaděče veřejného osvětlení do obvodové zdi budovy č. p. 937, 
která je součástí pozemku p. č. 1779 a umístění a provozování kabelového vedení 
veřejného osvětlení do části pozemku p. č. 1797/6 vše v obci a k. ú. Kuřim, 
v rozsahu dle GP č. 3692-110/2019, ve prospěch města Kuřimi, se sídlem 
Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964, jako oprávněného z věcného 
břemene. Pan Miloslav Otava, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Boskovice, jako povinný 
z věcného břemene, zřizuje věcné břemeno na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000 Kč. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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16. Izolace a zateplení rodinného domu č. p. 740, ul. Luční, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem rodinného domu č. p. 740 v ul. Luční, který je součástí pozemku parc. 
č. 95, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto domu je od 1. 4. 2016 paní Lucie Dvořáková, trvale 
bytem xxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. Paní Dvořáková platí od roku 2016 nájemné ve výši 11.200 Kč za 
měsíc. 
Paní Dvořáková koncem roku 2018 oznámila, že se v některých rozích obytných prostor vyskytuje ve 
spodní části u podlahy na obvodových zdech plíseň. OMP oslovil odbornou firmu, aby navrhla řešení 
vzniklého problému. Řešení spočívá v provedení svislé izolace sklepa nopovou fólií vč. drenážního 
systému a dále v provedení zateplení obvodového zdiva, jelikož původní omítky jsou v mnoha místech 
odpadlé až na cihlu. 
OMP poptal ve věci izolace a zateplení rodinného domu č. p. 740 v ul. Luční v Kuřimi tři firmy. Podařilo 
se získat dvě cenové nabídky, jeden uchazeč sdělil, že se z časových důvodů výběrového řízení 
nezúčastní. 
V rámci oprav bude provedeno: výkop zeminy kolem celého RD, instalace trativodů z PVC drenážních 
flexibilních trubek zaústěných do kanalizace, nopová fólie, zásyp štěrkem a dále zateplení domu 
polystyrenem tl. 100 mm s omítkou. 
Nejvýhodnější nabídku předložila firma Viktor Kolosinský, se sídlem Zborovská 832/3, 664 34 Kuřim, 
IČ 88836878. Celkové náklady na výše uvedené budou činit 334.827 Kč (zhotovitel není plátce DPH). 
Tato oprava bude hrazena z rozpočtu - ORG 1031 000 000. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka Kolosinský 
 
Přijaté usnesení: 307/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Viktorem Kolosinským, 

se sídlem Zborovská 832/3, 664 34 Kuřim, IČ 88836878, jejímž předmětem bude 
izolace sklepa vč. drenážního systému a zateplení rodinného domu č. p. 740 v ul. 
Luční, Kuřim, za cenu 334.827 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:48 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního a odešla Mgr. 
J. Viktorinová. 
 
 
 

8. Vypracování projektové dokumentace - radary pro měření 
rychlosti vozidel, odlišný postup  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Uvedená zakázka souvisí s plánovanou realizací výstavby radarů pro měření rychlosti v Kuřimi. 
Vedení města odsouhlasilo lokality na ul. Zámecká s okamžitým měřením a ul. Pod Vinohrady 
s úsekovým měřením. 
 
Na základě konzultací a doporučení městského úřadu v Židlochovicích, byla oslovena společnost AŽD 
Praha s.r.o., která se zabývá projektováním umístění radarového systému pro měření rychlosti. 
 
Společnost AŽD Praha s.r.o. předložila cenovou nabídku na projekt pro provádění stavby za cenu 
198.500 Kč bez DPH (tj. 240.185 Kč vč. DPH). 
 
OI navrhuje uzavřít smluvní vztah na vypracování projektu pro provádění stavby na základě směrnice 
S4/2018/RM dle článku VIII. odlišný postup. 
 
Akce bude financována z ORG 1420 000 000. 
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Přílohy: A – cenová nabídka 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - bude se nyní měřit pouze na ul. Zámecké a Pod Vinohrady? 
K. Torn - ano. Měli jsme na projekt pouze 200 tisíc Kč. 
 
Přijaté usnesení: 308/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci 
„Radary pro měření rychlosti vozidel - vypracování projektu“ a schvaluje uzavření 
smluvního vztahu se společností AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10, 
106 17, IČ 48029483 za cenu 198.500 bez DPH (tj. 240.185 Kč s DPH) ve věci 
vypracování projektu. 

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

9. Zápis z komise výstavby a dopravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 24. 6. 2019 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Žádost o instalaci dopravního značení u garáží na Podlesí 
2. Žádost o zpevnění pěší cestu na spojnici Jánská x Rozdělovací 
3. DZ na ulicích Podhoří a U Rybníka 
4. Záhoří - 1. etapa DSP 
5. Záhoří - Ib etapa  
6. Přípojky k RD Kuřim p. č. 4522/48 a 4522/49 
7. Nová výstavba „Obytný soubor Kuřim“  
8. Novostavba polyfunkčních objektů 
9. Statut komise výstavby a dopravy 
10. RD Brněnská 530 
11. Různé - Investiční akce na rok 2019 

 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
D. Sukalovský - nesouhlasí se zpevněním. 
PRO: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček) PROTI: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk) ZDRŽEL SE: 1 (L. Ambrož). 
Nebylo schváleno. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
P. Ondrášek – souhlasí s komisí a navrhuje instalaci značení „průjezd zakázán“ do Podhoří. 
PRO: 4 PROTI: 1 (D. Sukalovský). 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský - bude jednat s dopravní policií o přeřešení přechodu pro chodce v lokalitě Záhoří. 
P. Ondrášek – plán výsadby v dokumentaci pro stavební povolení bude ještě projednávat komise 
životního prostředí. 
PRO: 5. 
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Bod č. 5 – bere na vědomí: 
P. Ondrášek - s názorem komise souhlasí. 
D. Sukalovský - svolá jednání v této věci s investorem. 
PRO: 5. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský - vedoucí odboru investičního svolá jednání ohledně parkování. 
J. Vlček – je třeba prověřit, k čemu město zavazuje předchozí usnesení rady k projektu spojovací 
komunikace.  
PRO: 5. 
 
Bod č. 8 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský - svolá jednání s investory v této lokalitě o vyřešení dopravní situace. 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 9 – nebyl projednáván. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15:45 hod J. Vlček - počet přítomných členů rady je 4. 
 
 
Bod č. 10 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský - žádá vedoucího odboru investičního o prověření parkování. 
S. Bartoš - musí dodržet normu. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 11 – nebyl projednáván. 
 
 
Na jednání se vrátil v 15:48 hod J. Vlček - počet přítomných členů rady je 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 309/2019 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy ze 

dne 24. 6. 2019 v bodech 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10, schvaluje bod 1, neschvaluje bod 
2, dle zápisu. RM schvaluje instalaci dopravního značení "Průjezd zakázán" do ul. 
Podhoří a U Rybníka. RM souhlasí s realizací přípojek k RD parc. č. 4522/48 
a 4522/49 dle předložené dokumentace. 

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

10. Zápis č. 4/2019 z jednání komise školské dne 27. 5. 2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 27. 5. 2019 proběhlo čtvrté jednání Komise školské (dále jen „komise“) Rady města Kuřimi pro 
volební období 2018 - 2022 (zápis vizte příloha A). Čtvrté jednání komise, dle schváleného plánu 
jednání, proběhlo v obou budovách Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace. 
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Na druhém jednání byli členové komise seznámeni s návrhem plánů investic škol, které byly 
předloženy radě města. V souvislosti s tím navrhli členové komise ředitelům školských příspěvkových 
organizací, že každé další jednání komise proběhne v jedné z budov škol (místa konání vizte níže), 
a to z důvodu seznámení se s investičními návrhy ředitelů na místě. Tak bude komise moci požadavky 
škol lépe posoudit, vyjádřit se k nim a doporučit radě města ke schválení. 
 
TERMÍNY JEDNÁNÍ VŽDY V PONDĚLÍ V 17:00 HOD: 
Březen:  18. 3. 2019 v budově ZŠ Kuřim, Jungmannova 813/5 
Květen:  27. 5. 2019 v budově ZŠ Kuřim, Tyršova 1255/56, na odloučeném pracovišti 

Komenského 511/40 
Září:  23. 9. 2019 v budově MŠ Kuřim, Zborovská 887/5, na odloučeném pracovišti 

Komenského 1011/28 
Listopad:  18. 11. 2019 v budově SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o., Křížkovského 48/2. 
 
Komise školská nepřijala žádné usnesení. 
 
Přílohy: A – zápis 
 
Přijaté usnesení: 310/2019 - RM bere na vědomí zápis ze 4. jednání komise školské ze dne 27. 5. 

2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

11. Žádost o souhlas s uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy na 
služební byt - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Bc. 
Hana Kočevová, požádala zřizovatele o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na služební byt 
v budově školy na ulici Komenského 511/40 na dobu dvou let (vizte příloha A). Dle zřizovací listiny 
může příspěvková organizace uzavírat nájemní smlouvy pouze na jeden kalendářní rok. Nájemní 
smlouvy delší než jeden rok může uzavírat jenom s předchozím souhlasem zřizovatele školy. 
Výše zmiňovaný byt je v současné době prázdný a byl nabídnut, jako dočasná výpomoc s bytovou 
otázkou bývalým zaměstnanců školy manželům Zedníkovým, kteří ukončili pracovní poměr 
v příspěvkové organizaci k 31. 7. 2019. Pronájem služebního bytu je dle zřizovací listiny vázán 
k zaměstnaneckému poměru v organizaci, proto musí být uvolněn novému zaměstnanci, který 
nastoupil na volné místo školníka. Manželé Zedníkovi vlastní nemovitost, která v současné době není 
obyvatelná, proto se obrátili na město Kuřim s žádostí o přidělení obecního bytu. Město Kuřim však 
nemá volný byt, který by prostorově vyhovoval čtyřčlenné rodině, proto jim byl po domluvě s ředitelkou 
školy nabídnut k využití volný služební byt v budově školy na ulici Komenského 511/40. Předmětný byt 
je dvoupodlažní s využitelnou plochou 97,47 m² a základním vybavením. Nájemné v místě obvyklé 
činí 56 Kč/m² + energie. Nájemní smlouva bude uzavřena na dva roky od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021 
(vizte příloha B). 
Doporučuji radě města žádosti vyhovět. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy na byt 

B - návrh nájemní smlouvy na byt 
 
Přijaté usnesení: 311/2019 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o nájmu bytu“ mezi subjekty Základní 

škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, sídlo 
Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888 a panem Mariánem Zedníkem, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim na dobu od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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12. Uzavírání smluv o poskytování sociální služby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
V některých případech může docházet k situacím, kdy klient potřebuje poskytnout sociální službu, ale 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen tuto smlouvu uzavřít. V takovém případě a za 
dalších podmínek může za klienta smlouvu o sociální službě uzavřít obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. 
 
Pokud osoba, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není 
schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, pak ji podle § 91 odst. 6 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, a to podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li 
o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb nebo ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče podle § 52, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto 
zařízení. 
 
Smlouvy s poskytovateli sociálních služeb bude schvalovat a podepisovat za Městský úřad Kuřim 
vedoucí odboru sociálních věcí a prevence, paní Bc. Taťána Sojková. 
 
Přijaté usnesení: 312/2019 - RM pověřuje uzavíráním a podpisem smluv o poskytování sociální 

služby za Městský úřad Kuřim paní Bc. Taťánu Sojkovou, vedoucí odboru 
sociálních věcí a prevence. 

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

13. Vnitřní směrnice č. S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
RM je předkládán návrh vnitřní směrnice č. S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, která byla aktualizována vzhledem k účinnosti novelizace zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající se povinné elektronické 
komunikace v zadávacích řízeních. 
V návrhu byly upraveny nebo upřesněny některé postupy při zadávání veřejných zakázek 
v jednotlivých finančních limitech a byla vymezena pozice externího administrátora veřejných zakázek. 
Znění nové směrnice bylo projednáno s vedoucím a pracovníky odboru investičního. 
 
Přílohy: A – směrnice S5 2019 RM 
 
Diskuse: 
J. Vlček - nebylo by vhodné zvýšit limit I a II? 
D. Sukalovský - s tím souhlasí, navrhuje: 
limit I - do 100.000 Kč 
limit II - 100.000 - 400.000 Kč 
limit III - 400.000 - 600.000 Kč 
limit IV - nad 600 tisíc Kč. 
P. Ondrášek – je třeba zachovat hranici 500.000 Kč a má pochybnosti jestli jsou potom potřeba čtyři 
limity. Nyní by projednávání odložil a stahuje materiál z jednání. Daná věc bude znovu projednána. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM Zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 15. 7. 2019. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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17. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – opěrná 
stěna 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

opěrná stěna“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-012 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Vzhledem k výškovému uspořádání sportovního areálu bude vytvořena za halou směrem k zimnímu 
stadionu opěrná stěna. V místě již zbudované vpusti a šachty dešťové kanalizace bude ve stěně 
proveden výklenek zastropený monolitickou železobetonovou deskou, která bude součástí stěny. 
 
Výběrovým řízení byla radou města dne 12. 6. 2019 usnesením č. 279/2019 pro realizaci zakázky 
„Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“ vybrána 
společnost EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, 
IČ 45274924. 
Tuto společnost jsme oslovili pro nacenění opěrné stěny. Konečná cena je 797.968,96 Kč bez DPH 
(tj. 965.542,- Kč vč. DPH). 
Cena projekčního rozpočtu, který byl odevzdán v roce 2018, byla 656.212,29 Kč bez DPH 
(tj. 794.017,- Kč vč. DPH). Cena díla dle společnosti EUROVIA je o 21 % vyšší oproti projekčnímu 
rozpočtu. 
Navrhované ceny pro realizaci prodloužení inženýrských sítí jsou vyšší z důvodu meziročního nárůstu 
cen a odpovídá to tomuto navýšení cen ve stavebnictví. Důvodem odlišného postupu je návaznost 
stavby na vysoutěžené objekty a časová naléhavost z důvodu koordinace se stavbou soukromého 
investora Zimní stadion Kuřim s.r.o. 
 
OI navrhuje radě města, v souladu se směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr 
zhotovitele pro realizaci opěrné zdi a uzavřít na toto objednávku/smlouvu se společností EUROVIA 
CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, a to za cenu 
965.542,- Kč vč. DPH (tj. 797.968,96 Kč bez DPH). Akce bude hrazena z ORG 1354 000 000 
„Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 313/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Dopravní 
a technická infrastruktura sportovního areálu - opěrná stěna“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, 
Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 za cenu 965.542,- Kč vč. DPH ve věci ve 
věci realizace opěrné stěny. 

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

18. Dohoda o převodu některých práv a povinností ze stavebního 
povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V rámci investiční akce „Sportovní areál v Kuřimi“ bylo podle plánovací smlouvy realizováno stavební 
povolení současně pro více investorů. Součástí investiční akce je velké parkoviště IO 103 a parkoviště 
IO 110, která jsou náhradou za zrušené parkovací stání u Wellness. 
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U těchto parkovišť nebude investorem město Kuřim, proto jsou předloženy přiložené dohody 
o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení. Investorem dle plánovací smlouvy pro 
realizaci IO 103 vč. IO 303 (dále jen „IO 103“) je 50 % Zimní stadion Kuřim s.r.o. a 50 % Sport hotel 
Kuřim s.r.o. a pro IO 110 je investorem Sport hotel Kuřim s.r.o. 
 
Převodce je na základě Stavebního povolení pro stavbu „Sportovní areál v Kuřimi“, které bylo vydáno 
dne 18. 9. 2018, MěÚ Kuřim, Odborem dopravy pod čj. MK/16025/18/OD a nabylo právní moci dne 
18. 10. 2018 (dále jen „Stavební povolení“) mimo jiné oprávněn k realizaci parkoviště na pozemcích 
parc. č. 2972/8 k. ú. Kuřim, ve Stavebním povolení označeném jako IO 103 Zpevněné plochy a zeleň 
k Wellness a hotelu a parc. č. 2985/2 k. ú. Kuřim, označeném jako IO 110 Parkoviště - náhrada za 
zrušená stání u Wellness. Vlastníkem dotčených pozemků je město Kuřim. Plánované zahájení stavby 
je v průběhu měsíce září 2019 a ukončení IO 103 do 30. 11. 2020, IO 110 do 15. 9. 2019. 
OI doporučuje radě města schválit tyto dohody. 
 
Přílohy: A - dohoda o převodu práv IO 103 

B - situace 
C - dohoda o převodu práv IO 110 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský - kdy se bude dělat parkoviště? 
P. Ondrášek - až usadíme retenci, tak povrch bude zasypán štěrkem a tím budou pro letošní rok 
práce skončeny. Stavba není jednoduchá, navazuje Eurovia s komunikacemi, koordinace prací bude 
složitá, takže podle dodatku smlouvy je parkoviště přesunuto až na příští rok. 
 
Přijaté usnesení: 314/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností 

ze stavebního povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ IO 110 se společností 
Sport hotel Kuřim s.r.o., se sídlem Vrchlického 1905/24, 664 34 Kuřim, 
IČ 04776046 a schvaluje uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností 
ze stavebního povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ IO 103 se společností 
Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 dle 
plánovací smlouvy 2017/D/0040. 

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

19. Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – 
DUR+DSP 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním 

stadionem“ DUR+DSP 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2019-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Mezi sportovní halou a zimním stadionem se nachází prostor, který město Kuřim chce využít pro 
výstavbu vnějšího víceúčelového hřiště s dvoupodlažní přístavbou zázemí dle studie vypracované 
v červnu 2019. Aby toto hřiště se sociálním zázemím ladilo do konceptu sportovního areálu, byla pro 
nacenění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti oslovena společnost CUBOID 
ARCHITEKTI s.r.o., která projektovala Sportovní halu a zpracovala studii tohoto území. 
Navrhovaná cena za vypracování jednostupňové PD pro sloučené územní rozhodnutí a stavební 
povolení (DUR+DSP) je 394.000 Kč bez DPH a za inženýrskou činnost 60.000 Kč bez DPH. 
 
Toto hřiště bude zahrnuto do žádosti o dotaci pro Atletický stadion. Důvodem odlišného postupu je 
získání povolení pro DUR+DSP v co nejkratším časovém úseku a potřeba koordinace podání žádosti 
o dotace pro Atletický stadion v podzimním termínu. 
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OI navrhuje radě města, v souladu se směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr 
zhotovitele pro realizaci DUR+DSP a uzavřít na toto smlouvu se společností CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822, a to za cenu 549.340 Kč vč. DPH 
(tj. 454.000 Kč bez DPH). Akce bude hrazena z ORG 1389 000 000 „Multifunkční hřiště mezi 
sportovní halou a zimním stadionem“. 
 
Přílohy: A - nabídka DUR+DSP 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – připravil plán výhledu všech investic do roku 2022 a po diskusi stahuje tento materiál 
z jednání. V pátek se nejprve nad výhledem investic sejde rada na samostatné schůzce. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Multifunkční hřiště mezi 
sportovní halou a zimním stadionem“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, 
IČ 27458822 za cenu 549.340 Kč vč. DPH ve věci zpracování projektové 
dokumentace pro DUR+DSP vč. inženýrské činnosti. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

14. Rozpočtové opatření č. 5 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Rozhodnutím ZM ze dne 22. 1. 2019 byla na akci ORG 1420 000 000 „Radary včetně SW pro měření 
rychlosti vozidel“ vyčleněno z rozpočtu města 0,200 mil Kč. 
Společnost AŽD Praha s.r.o., sídlem Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17, IČ 48029483 předložila 
cenovou nabídku na projekt pro provádění stavby za cenu 240.185 Kč vč. DPH. Zároveň je vhodné 
uvažovat s finanční rezervou pro případné vícenáklady spojené s přípravou projektu, kterou 
navrhujeme na úrovni 20 tis Kč. 
OI žádá o navýšení částky na ORG 1420 000 000 o částku 0,060 mil na celkových 0,260 mil Kč tak, 
aby bylo množné zajistit projekt na umístění radarového systému v roce 2019. 
 
Rozpočtové opatření: 
 
výdaje ORJ 4 ORG 1420 Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel + 60.000 Kč 
výdaje ORJ 5 ORG 9999  Rezerva       - 60.000 Kč 
 
Wellness Kuřim žádá o navýšení ORG 1048 Wellness Kuřim investice o částku 150.000 Kč na 
dodávku a montáž klimatizace do dvou kanceláří v budově Wellness Kuřim. 
 
výdaje ORJ 4 ORG 1048 Wellness Kuřim - investice     + 150.000 Kč 
výdaje  ORJ 5 ORG 9999  Rezerva      - 150.000 Kč 
 
 
OMP žádá o navýšení ORG 1422 Nákup pozemku Podlesí - úhrada kolku ve výši 1.000 Kč 
 
výdaje ORJ 3 ORG 1422 Nákup pozemku Podlesí     + 1.000 Kč 
výdaje ORJ 5 ORG 9999 Rezerva        - 1.000 Kč 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - upřesňuje, že investice ve wellness ve výši 150.000 Kč se týká pevné klimatizace pro 
recepci a mobilní klimatizace do dvou kanceláří. 
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Přijaté usnesení: 315/2019 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Kuřimi, dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 17:39 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 7. 2019 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 7. 2019 
2 Manž. Gazsikovi, Kuřim – žádost o rekonstrukci bytu č. 817/1 a změnu dispozice bytu 

z 1+1 na 2+kk 
 2A - vyjádření školy 
 2B - kuchyňský kout v chodbě 
 2C - rekonstrukce koupelny 
3 Naděžda Zajíčková, Kuřim – žádost o změnu dispozice bytu č. 870/5 z 2+1 na 3+kk 
4 Dagmar Mlýnková, Kuřim – přechod nájmu 
5 Jiří Sýkora, Kuřim - splátkový kalendář 
6 Úřad práce České republiky – zrušení usnesení, dohoda o ukončení nájmu nebytových 

prostor 
6/1 Úřad práce České republiky – zrušení usnesení, dohoda o ukončení nájmu nebytových 

prostor 
 6/1A - dohoda o ukončení 
6/2 Nebytový prostor č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť – nájemní smlouva 
 6/2A - nájemní smlouva - Úřad práce ČR 
7 Smlouva o dohledu, prohlídkách a měření stavebních objektů - uzavření dodatku č. 1 
 7A - dodatek č. 1 Smlouva o dohledu SŽDC č. 2013-B-0081 
8 Vypracování projektové dokumentace - radary pro měření rychlosti vozidel, odlišný 

postup 
 8A - cenová nabídka 
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9 Zápis z komise výstavby a dopravy 
 9A - zápis komise výstavby a dopravy z 24. 6. 2019 
10 Zápis č. 4/2019 z jednání komise školské dne 27. 5. 2019 
 10A - zápis 
11 Žádost o souhlas s uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy na služební byt - ZŠ 

Tyršova 
 11A - žádost o souhlas uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy 
 11B - návrh nájemní smlouvy na byt 
12 Uzavírání smluv o poskytování sociální služby 
13 Vnitřní směrnice č. S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
 13A - směrnice S5 2019 
14 Rozpočtové opatření č. 5 
15 Miloslav Otava x město Kuřim – zřízení věcného břemene pro veřejné osvětlení 
 15A - situace 
 15B - situace 
 15C - geometrický plán 
16 Izolace a zateplení rodinného domu č. p. 740, ul. Luční, Kuřim 
 16A - cenová nabídka Kolosinský 
17 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – opěrná stěna 
 17A - cenová nabídka 
18 Dohoda o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení k akci 

„Sportovní areál v Kuřimi“ 
 18A - situace 

18B - dohoda o převodu práv IO 103 
 18C - dohoda o převodu práv IO 110 
19 Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – DUR+DSP 
 19A - nabídka DUR+DSP 


