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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 30/2019 konané dne 18. 9. 2019 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:00 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

1 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda 

2 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – přípojky Fersto s.r.o. 

3 Různé 

 
 
 

1. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Ve sportovním areálu nyní probíhá realizace stavby hokejové haly soukromého investora Zimní 
stadion Kuřim, s.r.o. (dále ZSK). Město Kuřim dříve vysoutěžilo zhotovitele akce „Dopravní a technická 
infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“ společnost EUROVIA CS, a.s. V pondělí 
16. 9. 2019 bylo předáno zhotoviteli komunikací a chodníků staveniště a byl uzavřený průjezd do 
zadní části areálu na severní straně sportovní haly. 
 
Z tohoto důvodu byl zhotoven provizorní nájezd k hokejové hale, aby soukromý investor nebyl 
ovlivněn při dokončení realizace hokejové haly. Dočasná příjezdová cesta bude sloužit k dovozu 
a odvozu materiálu a pro příjezd a odjezd stavební techniky a strojů. Na stávající příjezdovou cesty, 
po které bude stavba zimního stadionu jezdit, má město Kuřim stále záruku.  
 
OI doporučuje radě města uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností stran, kdy město 
umožní společnosti ZSK bezplatně využít dočasnou příjezdovou cestu po dobu výstavby hokejové 
haly. ZSK se zavazuje po ukončení využívání dočasné příjezdové cesty předat městu Kuřim zpět části 
stavebních objektů, po kterých byla dočasná příjezdová cesta vedena a to ve stavu, který bude 
shodný se stavem, kdy ZSK byly části stavebních objektů předány k využití pro dočasnou přístupovou 
cestu a čisté (především prosty nečistot při dovážení materiálu a následného odjezdu vozidel či 
techniky ze stavby ZSK). 
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Přílohy: A - dohoda 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - nepřijdeme o záruku od společnosti Eurovia? 
S. Bartoš - po dokončení prací společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., budou na komunikaci 
pokračovat záruky od společnosti Eurovia. Bylo by dobré mít předávací protokol mezi společností 
Eurovia a Zimním stadionem Kuřim. Fotografie jsou udělány. 
D. Sukalovský - žádá, aby byl předávací protokol vyhotoven. 
 
Přijaté usnesení: 401/2019 – RM schvaluje uzavření Dohody o dočasném užívání příjezdové cesty 

ve sportovním areálu se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 
664 34 Kuřim, IČ 05886007 a společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod 
oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924. 

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

2. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – přípojky 
Fersto s.r.o. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení žádost o souhlas s napojením přípojky 
vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodu objektu společností Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, 
IČ 26885590, investorem je pan Egon Slatina. Jedná se o lokalitu u nově budované hokejové haly, 
kde jsou nyní sítě realizovány. 
 
Dále OI předkládá Radě města Kuřimi ke schválení uzavření darovací smlouvy mezi městem Kuřim 
a společností Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 na přijetí daru ve výši 40.000 Kč, jako 
příspěvek na zbudování plynovodního řadu ve sportovním areálu. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 402/2019 - RM souhlasí s napojením přípojek vodovodu, splaškové kanalizace 

a plynovodu objektu společnosti Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, 
IČ 26885590 a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Kuřim 
a společností Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 na přijetí 
daru ve výši 40.000 Kč, jako příspěvek na zbudování plynovodního řadu ve 
sportovním areálu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 14:20 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
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V Kuřimi dne 18. 9. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda 
 1A - dohoda 
2 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – přípojky Fersto s.r.o. 
 2A - situace 


