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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 24/2019 konané dne 7. 8. 2019 
 
Přítomni: 
Ing. Petr Ondrášek – první místostarosta 
Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček. 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání RM v 14:10 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 31. 7. 2019 

2 Trojanovi – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

3 SONDEO s.r.o. – žádost o souhlas se vstupem na pozemky města za účelem 
vybudování průzkumných jádrových vrtů a trvalého pozorovacího hydrogeologického 
vrtu  

4 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim a přilehlých pozemků 

4/1 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim a přilehlých pozemků 

4/2 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim a přilehlých pozemků 

5 Město Kuřim x Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace – věcné 
břemeno k veřejnému osvětlení  

5/1 Město Kuřim x Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace – věcné 
břemeno k veřejnému osvětlení  

6 Rodinný dům č. p. 123 - Nástavba a stavební úpravy 

7 Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, obnova komunikace v ul. Zahradní“ 

8 Aktualizace povodňového plánu města Kuřimi 

9 Rozpočtové opatření č. 7 

10 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2019 

11 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

12 Uzavření licenční smlouvy 

13 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - TDI 

14 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 31. 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. 88/2019 ze dne 13. 2. 2019 
Důvodová zpráva: 
výpověď smlouvy ještě nebyla administrována z provozních důvodů. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2019. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění: 
usnesení č. 751/2013 ze dne 27. 11. 2013 
Důvodová zpráva: 
dle sdělení Ing. Kazimíra Horáka ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) byla 
stavba „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - Kuřim“ ukončena se zpožděním. Nyní je návrh 
smlouvy v připomínkovém řízení. Ing. Horák přislíbil dohlédnout na brzké vyřízení smlouvy. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o věcné břemeno, které bude zapsáno do katastru nemovitostí, je proces uzavření 
smlouvy zdlouhavý.  
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2020. 
 
Přílohy: A – plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 344/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 31. 7. 

2019 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 88/2019 do 31. 12. 2019 a usnesení 
č. 751/2013 do 30. 6. 2020. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:15 hod J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního a S. Bartoš - 
vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

2. Trojanovi – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Paní Danuše Trojanová, Mgr. Filip Trojan a Linda Halušťoková dále jen „nájemci“ uzavřeli v roce 2005 
s městem Kuřim nájemní smlouvu č. 296/2004 na pronájem části pozemku parc. č. 3402 o výměře 
22 m

2
 v k. ú. Kuřim. Předmětný pozemek je dle doposud nezapsaného geometrického plánu č. 1904-

154/2004 označený jako parc. č. 3402/6 v k. ú. Kuřim. Nájemné činí 10 Kč/m
2
/rok, tj. 220 Kč/rok 

(bez valorizace).  
Nájemní smlouva vznikla na popud paní Valentové, která je vlastníkem sousedního pozemku parc. 
č. 3406/2 v k. ú. Kuřim. Paní Valentová upozornila na to, že oplocení zasahuje do přístupové cesty 
(parc. č. 3402 k. ú. Kuřim) a ona má tím ztížený příjezd ke svému pozemku a trvala na odstranění 
nepovoleného plotu z městského pozemku, vizte příloha A. 
Tento spor byl v roce 2005 vyřešen nájemní smlouvou na pozemek parc. č. 3402/6 v k. ú. Kuřim. 
Nájemní smlouva byla uzavřena od 1. 1. 2005 na dobu určitou 10 let, tj. do 1. 1. 2015. Do této doby 
byli nájemci povinni odstranit oplocení a předat zpět pozemek městu. 
 
Dne 9. 3. 2015 požádali nájemci o prodloužení nájmu zaploceného pozemku. Jelikož nájemci nebyli 
městem po skončení nájemní smlouvy do jednoho měsíce vyzváni k odevzdání pronajatého pozemku, 
došlo k automatické prolongaci nájemní smlouvy. 
 
Dne 16. 10. 2015 požádali nájemci o prodloužení nájmu. 
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RM dne 20. 10. 2015 schválila usnesení č. 587/2015 ve znění: 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 296/2004, kterým se prodlouží doba nájmu do 1. 1. 2017. 
Dne 23. 5. 2019 proběhlo místní šetření za účasti vedoucího stavebního úřadu ve věci neodstranění 
oplocení ani v době, kdy byla smlouva automaticky prolongována, jehož závěrem bylo, že plot byl 
odstraněn pouze částečně. 
 
Dne 29. 5. 2019 požádali nájemci o opětovné prodloužení smlouvy o nájmu č. 296/2004 a to do 
31. 12. 2025, neboť z finančních důvodů museli dočasně práce na posunutí oplocení přerušit, 
předpokládají, že práce na oplocení dokončí nejpozději do výše uvedeného termínu. Nyní mají 
upraven cca 20 m úsek plotu z celkových 75 m jeho délky. 
OMP navrhuje prodloužit NS pouze o dva roky tedy do 1. 1. 2022 a zvýšit nájemné. 
 
Přílohy:  A - situace 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – navrhuje hlasovat o zvýšení nájemného na 50 Kč/m

2
/rok. 

 
Přijaté usnesení: 345/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 296/2004. 

Ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 3402 v k. ú. Kuřim s Danuší Trojanovou, 
Mgr. Filipem Trojanem a Lindou Halušťokovou se změnou. 

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

3. SONDEO s.r.o. – žádost o souhlas se vstupem na pozemky města 
za účelem vybudování průzkumných jádrových vrtů a trvalého 
pozorovacího hydrogeologického vrtu  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Společnost SONDEO s.r.o., která bude provádět předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum 
jako podklad pro projektovou dokumentaci stavby I/43 Podlesí - obchvat, v zastoupení investora 
projektu - Ředitelství silnic a dálnic ČR, požádala město Kuřim o souhlas ke vstupu na pozemky 
parc. č. 3062/123, 3062/94 a 3421/1 všechny v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Na pozemcích parc. č. 3062/123 a 3062/94 budou vybudovány průzkumné jádrové 
inženýrskogeologické vrty do hloubky 3-25 m (v příloze B označeny J111, J104 zeleně). Na pozemku 
parc. č. 3421/1 by měl být vybudován trvalý pozorovací vystrojený hydrogeologický vrt do hloubky 8 m 
(v příloze B označen HG113 světle modře). Dále zde bude prováděno geodetické vytyčení a zaměření 
výše uvedených sond. Vrtné práce by měly proběhnout v období červenec až říjen 2019. Jádrové vrty 
budou likvidovány záhozem ihned po odběru vzorků a změření hladiny podzemní vody. Povrch terénu 
bude uveden do původního stavu. V případě trvalého pozorovacího vrtu se jedná o představební 
monitoring úrovně hladiny podzemní vody v průběhu až několika desítek let. Na povrchu bude vrt 
chráněn ocelovou chráničkou o průměru 20 cm a výšce 80 cm a opatřen tyčí výšky min. 1,5 m 
s terčíkem. 
 
Vyjádření OMP: pozemky parc. č. 3062/123 a 3062/94 v k. ú. Kuřim jsou propachtovány 
k zemědělskému využívání společnosti Herbastar s.r.o., která vymezila možnost vstupu na pozemky 
na období od 20. 8. do 10. 9. 2019 tedy po sklizni a před následným osevem půdy. OMP doporučuje 
umístění trvalého vrtu, které se předpokládá i na desítky let, ošetřit věcným břemenem, nebo část 
pozemku parc. č. 3421/1 v k. ú. Kuřim, na níž bude vrt umístěn ŘSD přímo odprodat. 
 
Přílohy: A - vrty 

B - zákres 
C - sítě 

 
Přijaté usnesení: 346/2019 - RM souhlasí se vstupem společnosti SONDEO s.r.o. se sídlem 

Blatného 1885/36, Brno, IČ 02870819, na pozemky parc. č. 3062/123, 3062/94 
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v k. ú. Kuřim za účelem umístění dvou průzkumných geologických vrtů do 10. 9. 
2019. 

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

4. Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim a přilehlých 
pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 25. 6. 2019 toto usnesení: 
289/2019 
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy, jejímž předmětem bude pacht pozemku parc. 
č. 1808 o výměře 1189 m

2
 - zast. plocha, obč. vybavenost, jehož součástí je budova č. p. 902 (kulturní 

dům), a pacht pozemku parc. č. 1810 o výměře 245 m
2
 - ostatní komunikace, ostatní plocha, vše 

v obci a k. ú. Kuřim. Pachtovní smlouva bude uzavřena se společností Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 na dobu neurčitou s účinností 
od 1. 7. 2019. Pachtovné za období od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 činí měsíčně 2.000 Kč + DPH 
a pachtovné od 1. 9. 2019 činí měsíčně 100.000 Kč + DPH. Tato pachtovní smlouva v plném rozsahu 
nahradí Smlouvu o pachtu č. 2018/O/0061 ze dne 11. 12. 2018, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 24. 7. 2019 tato usnesení: 
 
338/2019 
Rada města ruší usnesení č. 289/2019 ze dne 25. 6. 2019 ve věci schváleného uzavření pachtovní 
smlouvy k budově kulturního domu. 
 
339/2019 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu, jejímž předmětem bude pacht pozemku parc. 
č. 1808 o výměře 1249 m

2
, jehož součástí je budova č. p. 902 (kulturní dům), a pacht pozemku parc. 

č. 1809 o výměře 833 m
2
, pozemku parc. č. 1811 o výměře 1968 m

2
 a část pozemku parc. č. 1822/1 - 

v rozsahu dle Přílohy č. 1 smlouvy o pachtu, vše v obci a k. ú. Kuřim. Smlouva o pachtu bude 
uzavřena se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 
34 Kuřim, IČ 26307189 na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2019 za pachtovné ve výši 100.000 Kč 
+ DPH měsíčně. Tato smlouva o pachtu v plném rozsahu nahradí Smlouvu o pachtu č. 2018/O/0061 
ze dne 11. 12. 2018, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. 
 
Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno usnesení č. 289/2019, jehož předmětem byl pacht budovy 
kulturního domu od 1. 7. 2019 a díky skutečnosti, že stavba kulturního domu dosud nebyla 
zkolaudována, bylo dne 24. 7. 2019 schváleno usnesení č. 339/2019, jehož předmětem je pacht 
budovy kulturního domu od 1. 9. 2019. Došlo tedy k situaci, že původní Smlouva o pachtu 
č. 2018/O/0061, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností od 1. 7. 2019 za pachtovné ve výši 
100.000 Kč + DPH je do 1. 9. 2019 bohužel platná a na základě této smlouvy je Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o., jako pachtýř, povinna městu Kuřim hradit pachtovné v uvedené výši již od 
1. 7. 2019. 
 
Z tohoto důvodu OMP navrhuje ukončení Smlouvy o pachtu č. 2018/O/0061, ve znění Dodatku č. 1 
a č. 2, dohodou s účinností ke dni 30. 6. 2019. Z usnesení č. 339/2019 je nutné vypustit poslední větu 
o tom, že nově uzavřená smlouva o pachtu nahrazuje Smlouvu o pachtu č. 2018/O/0061, ve znění 
Dodatku č. 1 a č. 2. OMP proto navrhuje zrušit přijaté usnesení č. 339/2019 ze dne 24. 7. 2019 
a schválit nové usnesení, kdy bude uzavřena nová smlouva o pachtu s účinností od 1. 9. 2019 za 
pachtovné ve výši 100.000 Kč + DPH. 
 
Přílohy:  A - dohoda o ukončení smlouvy 

B - smlouva o pachtu 3 
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P. Ondrášek - počítáme s předčasným užíváním stavby? 
S. Bartoš - vyplynulo to ze situace. 
M. Vlk – předčasné užívání je jiné než zkušební provoz? 
S. Bartoš – ano. 
J. Viktorinová - p. Žák potřebuje smlouvu už od srpna? 
S. Bartoš – bude potřeba udělat smlouvu o smlouvě budoucí. 
J. Viktorinová - pozvat p. Tomšů, aby podepsal smlouvu, a poté uzavře od 1. 9. 2019 smlouvu 
s p. Žákem. 
 
Přijaté usnesení: 347/2019 - RM schvaluje ukončení Smlouvy o pachtu č. 2018/O/0061 ze dne 

11. 12. 2018, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené se společností Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, 
IČ 26307189, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. č. 1808, jejíž součástí je 
budova kulturního domu, a pozemku parc. č. 1810, vše v obci a k. ú. Kuřim a dále 
pacht veškerého movitého zařízení kulturního domu, a to dohodou ke dni 
30. 6. 2019. 

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

4/1. Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim a přilehlých 
pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 348/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu, jejímž předmětem bude 

pacht pozemku parc. č. 1808 o výměře 1249 m
2
, jehož součástí je budova č. p. 

902 (kulturní dům), a pacht pozemku parc. č. 1809 o výměře 833 m
2
, pozemku 

parc. č. 1811 o výměře 1968 m
2
 a část pozemku parc. č. 1822/1 - v rozsahu dle 

Přílohy č. 1 smlouvy o pachtu, vše v obci a k. ú. Kuřim. Smlouva o pachtu bude 
uzavřena se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 na dobu neurčitou s účinností od 
1. 9. 2019 za pachtovné ve výši 100.000 Kč + DPH měsíčně. 

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

4/2. Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim a přilehlých 
pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 349/2019 - RM ruší usnesení č. 339/2019 ze dne 24. 7. 2019 ve věci schváleného 

uzavření smlouvy o pachtu k budově kulturního domu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
 
 
 

5. Město Kuřim x Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace – věcné břemeno k veřejnému osvětlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „I/43 Kuřim - Podlesí křižovatka“, bylo do pozemků ve vlastnictví Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) uloženo veřejné osvětlení ve 
vlastnictví města Kuřimi.“- vizte př. A, B. 
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Na základě požadavku odboru investičního se město Kuřim a ŘSD ČR dohodly na uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene na veškeré osvětlení města, které je vybudováno v této lokalitě na 
pozemcích ŘSD ČR. Jedná se tedy o veřejné osvětlení, které bylo vybudováno v rámci stavby 
„Rozšíření veřejného osvětlení k zastávkám autobusové dopravy v Kuřimi-Podlesí“, (dále jen „Stavba 
č. 1) a o veřejné osvětlení, které bylo vybudováno v rámci stavby „I/43 Kuřim - Podlesí křižovatka“ - 
stavební objekt SO 432, (dále jen „Stavba č. 2). 
 
Stavba č. 1: 
veřejné osvětlení je uloženo do/na částí pozemků parc. č. 3043/11, 3043/18, 3043/19 a 3204/147 
rozsahu GP č. 3625-89/2018 vše v k. ú. Kuřim (vizte př. C), v celkové délce 127,60 bm. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu existence veřejného osvětlení za jednorázovou úhradu ve výši 
6.723 Kč bez DPH (52,69 Kč/bm). Úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena v souladu se 
zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a v souladu s metodikou ŘSD ČR a včetně DPH činí 
celkovou částku 8.135 Kč. 
 
Stavba č. 2: 
veřejné osvětlení je uloženo do/na částí pozemků parc. č. 3043/11, 3043/18, 3043/19, 3043/20 
a 3204/147 rozsahu GP č. 3624-89/2018 vše v k. ú. Kuřim (vizte př. D), v celkové délce 95,19 bm. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu existence veřejného osvětlení za jednorázovou úhradu ve výši 
100 Kč bez DPH, což činí celkovou částku 121 Kč. 
 
Návrh smlouvy předkládá OMP v příloze E. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - GP č. 3625-89-2018 
D - GP č. 3624-89-2018 
E - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 350/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování veřejného osvětlení ve prospěch města Kuřimi, se sídlem 
Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964, jako oprávněného z věcného břemene 
k částem pozemků parc. č. 3043/11, 3043/18, 3043/19 a 3204/147 rozsahu GP 
č. 3625-89/2018 vše v k. ú. a obci Kuřim. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390, 
jako povinný z věcného břemene zřizuje věcné břemeno na dobu živostnosti 
veřejného osvětlení za jednorázovou náhradu ve výši 6.723 Kč bez DPH. Náklady 
na jeho zřízení ponese povinný z věcného břemene. 

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

5/1. Město Kuřim x Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace – věcné břemeno k veřejnému osvětlení  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 351/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování veřejného osvětlení ve prospěch města Kuřimi, se sídlem 
Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964, jako oprávněného z věcného břemene 
k částem pozemků parc. č. 3043/11, 3043/18, 3043/19, 3043/20 a 3204/147 
rozsahu GP č. 3624-89/2018 vše v k. ú. a obci Kuřim. Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 
IČ 65993390, jako povinný z věcného břemene zřizuje věcné břemeno na dobu 
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živostnosti veřejného osvětlení za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč bez DPH. 
Náklady na jeho zřízení ponese povinný z věcného břemene. 

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

6. Rodinný dům č. p. 123 - Nástavba a stavební úpravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení žádost na stavební úpravy a nástavbu na 
rodinném domě v lokalitě Podhoří xxxxxx od pana Brandejse, dle projektové dokumentace 
vypracované Ing. arch. Radmilou Peškovou (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - pohled uliční 

B - pohled boční 
C - vizualizace 

 
Přijaté usnesení: 352/2019 - RM schvaluje stavební úpravy a nástavbu stávajícího rodinného domu 

pana Brandejse, xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim tak, jak je uvedeno v projektové 
dokumentaci. 

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

7. Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, obnova 
komunikace v ul. Zahradní“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název akce:   „Kuřim, obnova komunikace v ul. Zahradní“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-009 
Veřejná zakázka:   na stavební práce zadaná formou zjednodušeného podlimitního řízení 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
realizace obnovy uličního prostoru v ulici Zahradní v celkové výši 10.400.000 Kč (předpokládaná cena 
dle rozpočtu PD). 
V souvislosti s již schválenou investiční akcí „Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ odbor 
investiční připravoval projektovou dokumentaci pro obnovu uličního prostoru včetně komunikace 
a veřejného osvětlení. Realizaci investiční akce obnovy komunikace schválilo Zastupitelstvo města 
Kuřimi dne 22. 5. 2019. Projektová dokumentace byla dokončena v 19. týdnu tohoto roku. Odbor 
investiční zažádal odbor dopravy o vydání stavebního povolení, které dosud vydáno nebylo.  
Obnovu uličního prostoru je potřeba provádět v bezprostřední návaznosti na dokončení IS. Snahou je 
základní část - tj. komunikaci - vybudovat ještě v tomto roce tak, aby byla co nejméně ovlivněna 
autobusová doprava. Zprovoznění komunikace pro dopravu bude předmětem Dohody o předčasném 
užívání stavby, která bude přílohou č. 7 předloženého návrhu SOD. 
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje 
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnoticím kritériem je 
nejnižší nabídková cena, odbor investiční nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek, což umožňuje novela zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Předpokládané náklady na realizaci obnovy uličního prostoru dle rozpočtu PD činí cca 10.400.000 Kč. 
Předpokládané náklady na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení dle rozpočtu PD činí cca 
1.000.000 Kč. Ostatní náklady (PD, technický dozor investora, administrace výběrového řízení, 
úplatné věcné břemeno a rezerva) činí cca 1.000.000 Kč. 
 
Náklady za realizaci výše uvedené akce budou čerpány z ORG 1356000000. 
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Přílohy: A - výzva 
B - smlouva o dílo 
C - dohoda 

 
Přijaté usnesení: 353/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ul. Zahradní“ a dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky. 

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

8. Aktualizace povodňového plánu města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení aktualizaci tištěného a digitálního povodňového plánu 
města Kuřimi, zpracovanou společností ENVIPARTNER s.r.o, se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno, 
IČ 28358589, ze dne 24. 6. 2019, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Povodňový plán (dále jen "PP") města Kuřimi byl schválen Radou města Kuřimi v roce 2005. PP je 
souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při 
povodních na životech, majetku občanů, společnosti a na životním prostředí. PP se pro účely vodního 
zákona rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací 
o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích 
prací. Dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné 
a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní 
narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů 
povodňové aktivity. 
 
Dle § 71 zákona 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) je potřeba povinně aktualizovat jak tištěný, tak 
i digitální PP. Aktuální a veřejně přístupný digitální PP slouží nejen členům povodňové komise, ale 
i občanům k tomu, aby včas a efektivně zareagovali na mimořádnou událost. 
 
Digitální PP je zveřejněn na stránkách města v záložce Občan v menu Povodňový plán či na 
<http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_583251>. 
 
Přijaté usnesení: 354/2019 - RM schvaluje aktualizaci tištěného a digitálního povodňového plánu 

města Kuřimi, zpracovanou společností ENVIPARTNER s.r.o, se sídlem Vídeňská 
55, 639 00 Brno, IČ 28358589, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

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

9. Rozpočtové opatření č. 7 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Rozhodnutím ZM ze dne 22. 1. 2019 byla na akci „ÚP přesun, oprava prostorů na nám. Osvobození“ 
vyčleněno z rozpočtu města 2,500 mil. Kč. 
 
Vzhledem k nabídkovým cenám jednotlivých dodavatelů stavebních prací, dodávce systému 
klimatizace, větrání, elektronického zabezpečovacího systému, bezpečnostních přepážek a plnění 
podmínek dotčených orgánů ve stavebním řízení bude třeba rozpočtový rámec navýšit. Dalším 
důvodem navýšení finančního limitu je potřeba víceprací plynoucí z povahy stavebních úprav při 
rekonstrukci nebytové jednotky, z obchodu s obuví na moderně vybavený prostor pro administrativu. 
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Žádáme o navýšení částky na ORG 1414 000 000 o částku 0,350 mil Kč, na celkových 2,850 mil Kč. 
Navýšení je možné financovat převodem prostředků ve výši 0,350 mil Kč z ORG 1380 „Rekonstrukce 
objektu bývalé kotelny na ul. Zahradní“, kde evidujeme finanční rezervu. 
 
Rozpočtové opatření: 
 
výdaje ORJ 4 ORG 1414 ÚP přesun, oprava prostorů na nám. Osvobození + 350.000 Kč 
výdaje ORJ 4 ORG 1380 Rekonstrukce objektu bývalé kotelny na ul. Zahradní  - 350.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 355/2019 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Kuřimi na rok 

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

10. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 2019. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2019 činily 156.104.420,25 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 163.372.925,99 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
- 7.268.505,74 Kč. 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2019 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji 
převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 53,57 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2018 velmi 
dobře, výběr je k 30. 6. vyšší o 5,3 mil. Kč. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 36,72 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 29,47 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány 
z 50,18 %. Vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A -hospodaření 2 Q 
 
Přijaté usnesení: 356/2019 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

Kuřimi k 30. 6. 2019 s deficitem hospodaření ve výši 7.268.505,74 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
 
 
 

11. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnil nájemní byt 1+KK. Žádosti žadatelů o umístění v DPS 
byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 2. 8. 2019. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 
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Přijaté usnesení: 357/2019 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení nájemního bytu v DPS od 12. 8. 2019 dle 
zápisu. 

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

12. Uzavření licenční smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení licenční smlouvu k veřejnému provozování hudebních 
děl z repertoáru OSA formou živého nedivadelního provedení. Autorská odměna se sjednává ve výši 
5.808 Kč včetně DPH, dle sazby platné v den uskutečnění plnění a vystavení daňového dokladu. 
 
Přílohy: A - licenční smlouva 
 
Přijaté usnesení: 358/2019 - RM schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi městem Kuřim a OSA - 

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. armády 
20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč, IČ 63839997 k veřejnému provozování děl 
z repertoáru OSA za cenu 5.808 Kč včetně DPH. 

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

13. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – TDI 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dne 01. 07. 2019 byla uzavřena objednávka č. 2019/OB/0762 s Ing. Pavlem Šudákem pro výkon TDI 
pro akci Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - prodloužení IS. 
Vzhledem k potřebě výkonu TDI na dalších stavbách ve stejném území sportovního areálu, časové 
naléhavosti, OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý 
výběr vykonavatele TDI na stavbu „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu“ Ing. Pavla 
Šudáka. Tato smlouva o výkonu činnosti TDI by zahrnovala i objednávku č. 2019/OB/0762. 
Cena za výkon TDI činí 
- část komunikace vč. chodníků + opěrná stěna 65.000 Kč bez DPH, délka trvání cca 4 měsíce 
- část prodloužení IS - část města a část hokejové haly a retence 50.000 Kč bez DPH, délka trvání cca 
3 měsíce. 
 
Celková cena za výkon TDI činí 115.000 Kč bez DPH (tj. 139.150 Kč vč. DPH). 
Realizace zakázky bude hrazena z ORGu 1354 000 000. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 359/2019 - RM schvaluje odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na 
stavbu " Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu“ a schvaluje jako 
vykonavatele TDI Ing. Pavla Šudáka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, 
IČ 01446487 a schvaluje s uzavřením Smlouvy o výkonu TDI v celkové hodnotě 
139.150 Kč vč. DPH za činnost po dobu provádění stavby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
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14. Různé 
 
J. Vlček – je nezbytné řešit energetiku města. Je zapotřebí jednoho zaměstnance cca na 1 den týdně, 
nejlépe s technickými znalostmi. Je to systematická dlouhodobá práce. A zároveň musí mít pravomoc 
k řešení vzniklých problémů. 
P. Ondrášek – pan Ing. R. Hanák půjde do důchodu, hodil by se na to. 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 15:25 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek Ing. Milan Vlk 
1. místostarosta města člen rady 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 7. 8. 2019 
 
Zapsala: Kateřina Friedlová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 7. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Trojanovi – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
 2A - situace 
3 SONDEO s.r.o. – žádost o souhlas se vstupem na pozemky města za účelem 

vybudování průzkumných jádrových vrtů a trvalého pozorovacího hydrogeologického 
vrtu  

 3A - vrty 
 3B - zákres 
 3C - sítě 
4 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim a přilehlých pozemků 
 4A - dohoda o ukončení smlouvy  
 4B - smlouva o pachtu 3 
4/1 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim a přilehlých pozemků 
4/2 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim a přilehlých pozemků 
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5 Město Kuřim x Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace – věcné 
břemeno k veřejnému osvětlení  

 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - GP č. 3625-89/2018 
 5D - GP č. 3624-89-2018 
 5E - návrh smlouvy 
5/1 Město Kuřim x Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace – věcné 

břemeno k veřejnému osvětlení  
6 Rodinný dům č. p. 123 - Nástavba a stavební úpravy 
 6A - pohled uliční 
 6B - pohled boční 
 6C - vizualizace 
7 Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, obnova komunikace v ul. 

Zahradní“ 
 7A - výzva 
 7B - smlouva o dílo 
 7C - dohoda 
8 Aktualizace povodňového plánu města Kuřimi 
9 Rozpočtové opatření č. 7 
10 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2019 
 10A - hospodaření 2 Q 
11 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 11A - zápis o výběru žadatele 
 11B - zápis ze šetření 
 11C - pořadník DPS 
12 Uzavření licenční smlouvy 
 12A - licenční smlouva 
13 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - TDI 
 13A – smlouva 


