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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 31/2019 konané dne 25. 9. 2019 
 
Přítomni: 
Ing. Petr Ondrášek - první místostarosta 
Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání RM v 14:11 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 9. 2019 

2 OVEKO a.s. – žádost o rozšíření pachtu pozemků kvůli zaplocení 

3 Helena Bikárová, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 

4 Nájemní smlouva o užívání suterénní místnosti v domě č. p. 1007 ul. Popkova – 
výpověď 

5 Klubovna pro seniory - schválení Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu dodavatele plynu 
Pražská plynárenská a.s. 

6 Dopravní terminál Kuřim - uzavření nájemní smlouvy s právem realizace a provozování 
stavby se spol. SŽDC, s.o. 

7 Vyčlenění částky z drobných investic na nákup betonových svodidel Citybloc a DZ 

8 Zápis z komise výstavby a dopravy  

9 Realizace akce „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ - dodatek ke smlouvě 
o dílo 

10 Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2019-001 

11 Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě o poskytování telekomunikačních služeb 

12 Energetický management – EnergyBroker 

13 Schválení změny odpisového plánu 2019 MŠ Zborovská 

14 Neprodloužení nájemní smlouvy  

15 Lednet s.r.o. – žádost o zřízení služebnosti pro stavbu „Přípojky optické sítě společnosti 
DC, s. r. o., a Tyco Electronic Czech, s. r. o.“ 

16 GasNet, s. r. o. – smlouva o zrušení věcného břemene v rámci stavby „ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ 

17 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS  - dodatek č. 2 
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18 Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – DUR+DSP 

19 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 9. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A – plnění usnesení 
 
Přijaté usnesení: 403/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 9. 

2019. 
Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

2. OVEKO a.s. – žádost o rozšíření pachtu pozemků kvůli zaplocení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Společnost OVEKO a. s. v roce 2016 uzavřela s městem Kuřim pachtovní smlouvu na pozemek parc. 
č. 3742/1 v k. ú. Kuřim o výměře 5.222 m

2
 za účelem jeho užívání k zemědělskému využití, produkci 

pícnin a pastvě ovcí. Pachtovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let za pachtovné ve výši 
0,16 Kč/m

2
/rok (1.600 Kč/ha/rok). Jedná se o pozemek pod Zlobicí. Pachtovní smlouva skončí 30. 6. 

2021.  
V srpnu 2019 společnost OVEKO a. s. požádala o rozšíření pachtu o části pozemků parc. č. 3745/1 
v k. ú. Kuřim o výměře 30 m

2
 a parc. č. 2850 o výměře 450 m

2
 v k. ú. Malhostovice, oba pozemky jsou 

majetkem města Kuřim, s odůvodněním, že nedopatřením zasáhli s oplocením do těchto pozemků 
mimo uzavřenou pachtovní smlouvu s městem Kuřim - vizte příloha A. 
 
RM dne 21. 8. 2019 projednala a schválila usnesení č. 369/2019: 
RM schvaluje záměr propachtovat části pozemků parc. č. 3745/1 v k. ú. Kuřim o výměře 30 m

2
 

a parc. č. 2850 v k. ú. Malhostovice o výměře 450 m
2
 za účelem jejich užívání k pastvě ovcí, 

společnosti OVEKO a.s., se sídlem Ptašínského 308/5, Ponava, Brno, IČ 26217678 na dobu určitou 
do 30. 6. 2021, za pachtovné ve výši 0,16 Kč/m

2
/rok bez valorizace.  

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 404/2019 - RM schvaluje pacht částí pozemků parc. č. 3745/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře 30 m
2
 a parc. č. 2850 v k. ú. Malhostovice o výměře 450 m

2
 za účelem 

jejich užívání k pastvě ovcí, společnosti OVEKO, a.s., se sídlem Ptašínského 
308/5, Ponava, Brno, IČ 26217678 na dobu určitou do 30. 6. 2021 za pachtovné ve 
výši 0,16 Kč/m

2
/rok bez valorizace. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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3. Helena Bikárová, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Slečna Helena Bikárová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim byla do 31. 8. 2019 nájemcem 
obecního bytu č. 947/43 (1+kk), umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. 
Wolkerova, který je součástí pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Poslední nájemní 
smlouvu měla uzavřenou na období od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019. 
Slečna Bikárová dne 30. 8. 2019 požádala o prodloužení nájemní smlouvy. Nájemní smlouva jí však 
prodloužena nebyla, a to z důvodu neuhrazeného nájemného a záloh na služby. Dlužná částka ke dni 
31. 8. 2019 činila xxxxx Kč - informace od správce bytu. Jedná se o neuhrazený nájem a zálohy za 
služby za měsíce červenec a srpen 2019. 
Slečna Bikárová dne 16. 9. 2019 doložila ústřižky složenek, že kterých vyplývá, že dne 11. 9. 2019 
uhradila částku xxxxx Kč, což je úhrada nájemného a záloh za služby za měsíce červenec a srpen 
2019. Současně požádala o obnovení nájemní smlouvy. Jako důvod neuhrazení nájemného a záloh 
na služby v řádném termínu uvádí skutečnost, že jí zaměstnavatel včas nevyplatil výplatu. 
 
Vzhledem k tomu, že slečně Bikárové skončila nájemní smlouva dne 31. 8. 2019 a nebyla 
prodloužena, lze na byt nahlížet jako na byt užívaný bez právního důvodu a další úkony ve věci 
přidělení tohoto bytu se řídí Pravidly města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
Rada města však může v souladu s čl. 9 odst. 1) pravidel rozhodnout o „využití bytu jinak, než stanoví 
tato pravidla“, a to způsobem, že přidělí byt slečně Heleně Bikárové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim a následně schválí uzavření nájemní smlouvy. 
 
OMP pro upřesnění uvádí, že město Kuřim se slečnou Bikárovou uzavírá nájemní smlouvy na dobu 
určitou vždy na období tří měsíců, a to již několik let. Důvodem je nepravidelné hrazení nájemného 
a záloh na služby, kdy slečna Bikárová většinou uhradí nájemné a zálohy na služby dohromady za tři 
měsíce až těsně před koncem platnosti nájemní smlouvy. 
 
OMP v této chvíli souhlasí s přidělením bytu a se schválením uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 
č. 947/43 se slečnou Bikárovou. V případě, že by se situace opakovala a slečna Bikárová by 
nezvládla před koncem platnosti nájemní smlouvy včas uhradit své závazky, obnovení nájemní 
smlouvy by OMP nedoporučil. 
 
Vzhledem k tomu, že se uvažuje o zvyšování nájemného, navrhuje OMP slečně Bikárové rovnou 
schválit nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. 

 
Přijaté usnesení: 405/2019 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 947/43, 1+kk, umístěného ve III. NP 

bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je součástí pozemku p. č. 1418/1, 
vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 9 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných 
bytech v majetku města č. P1/2016/ZM, slečně Heleně Bikárové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou do 31. 12. 2019 s možností prolongace za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. 

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

4. Nájemní smlouva o užívání suterénní místnosti v domě č. p. 1007 
ul. Popkova – výpověď 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim má se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č. p. 1007 v Kuřimi, se sídlem Popkova 
1007/30, 664 34 Kuřim, IČ 29306574 (dále jen „SVJ“) uzavřenou Nájemní smlouvu č. 2015/O/0040 
o užívání suterénní místnosti o výměře 18,5 m

2
 v domě č. p. 1007 na ulici Popkové v Kuřimi. Smlouva 
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je uzavřena na dobu neurčitou od 1. 7. 2015. Tuto místnost využívá městská knihovna od roku 1998 
ke skladování knih. 
Ředitelka Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvková organizace (dále jen „SKCK“), 
požádala, aby byla tato nájemní smlouva ukončena ke dni 31. 12. 2019 s tím, že nová nájemní 
smlouva bude od 1. 1. 2020 uzavřena mezi SVJ a SKCK. 
OMP navrhuje postupovat dle Čl. III. Nájemní smlouvy č. 2015/O/0040, kdy může být nájemní 
smlouva ukončena výpovědí v tříměsíční výpovědní lhůtě bez udání důvodu. 
S výše uvedeným postupem předsedkyně SVJ souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 406/2019 - RM schvaluje výpověď nájmu suterénní místnosti v domě č. p. 1007 

na ulici Popkova v Kuřimi, Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1007 
v Kuřimi, se sídlem Popkova 1007/30, 664 34 Kuřim, IČ 29306574, ve smyslu 
Čl. III. Nájemní smlouvy č. 2015/O/0040 ze dne 30. 6. 2015. Výpovědní lhůta činí 
tři měsíce. 

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

5. Klubovna pro seniory - schválení Dodatku č. 1 k Závěrkovému 
listu dodavatele plynu Pražská plynárenská, a.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-004 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Dne 23. 1. 2018 byla ZM usnesením č. 1022/2018 schválena investiční akce „Rekonstrukce objektu 
bývalé kotelny na ul. Zahradní - klubovna pro seniory - projekt a stavba“, ORG 1380. 
Součástí této investiční akce je dle schválené projektové dokumentace vybudování nové plynovodní 
přípojky za účelem zajištění vytápění objektu. Odbor investiční již předložil radě města Smlouvu 
o připojení k distribuční soustavě provozovatele GasNet s.r.o. 
 
V návaznosti odbor investiční předkládá radě města dodatek č. 1 k Závěrkovému listu dodavatele 
plynu Pražská plynárenská, a.s., na dodávku plynu v odběrném místě „Klub seniorů“ na adrese 
Nádražní 1262/5, 664 34 Kuřim. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - příloha č. 1 
 
Přijaté usnesení: 407/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. PL-

20181018-1116-7 s dodavatelem plynu společností Pražská plynárenská, a.s., 
Národní 37, 110 00 Praha 1, IČ 60193492, na zakázku „Rekonstrukce kotelny na 
klubovnu pro seniory - stavba“. 

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

6. Dopravní terminál Kuřim - uzavření nájemní smlouvy s právem 
realizace a provozování stavby se spol. SŽDC, s. o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Dopravní terminál Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: - 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
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Investiční odbor navrhuje radě města uzavřít se společností Správa železniční dopravní cesty, s. o., 
nájemní smlouvu za účelem realizace a provozování stavby „Dopravní terminál Kuřim“. 
 
Tento smluvní vztah bude sloužit jako doklad o majetkovém vypořádání stavbou dotčených pozemků 
pro účely územního a stavebního řízení. Celkové roční nájemné ve výši 66.198 Kč/rok za 3.009 m2, 
což odpovídá sazbě 22 Kč/m2/rok. 
Po dokončení stavby bude na základě geometrického zaměření skutečné plochy trvalého záboru výše 
nájemného upravena. Předpoklad je ponížení výměry o dočasný zábor (692 m2) na celkových 2.317 
m2, což odpovídá nájemnému 50.974 Kč/rok. 
Smlouva připouští navazující jednání o odprodeji trvale zabraného pozemku. 
 
Náklady budou financovány do doby ukončení stavby z ORG 1385 „Dopravní terminál Kuřim“. 
 
Přílohy: A – smlouva o nájmu 

B - situační plánek pronájmu 
C - situační plánek pronájmu 
D - stanovisko SŽDC 

 
Přijaté usnesení: 408/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Správa 

železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234 na 
dobu neurčitou tj. po dobu realizace a následného provozování stavby „Dopravní 
terminál Kuřim“. 

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

7. Vyčlenění částky z drobných investic na nákup betonových 
svodidel Citybloc a DZ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Na základě pravidelné Mostní prohlídky zpracované oprávněnou osobou Ing. Květoslavem Rušarem 
ze společnosti Rušar mosty, s.r.o. ze dne 19. 6. 2019 byl konstatován mimo jiné špatný technický stav 
mostního svršku (vozovka, krajnice apod.) a mostního vybavení (zábradlí). Byla doporučena okamžitá 
úprava (zúžení) průjezdného profilu na 4,0 m s vymezením pomocí betonových bloků a odpovídajícím 
dopravním značením, kde projekt značení zpracovala společnost ZNAKOM. Dopravní značení je 
stanoveno rozhodnutím MK/15734/19/OD/Vr ze dne 4. 9. 2019 na období od 1. 10. 2019. 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení vyčlenění částky 110.000 Kč z drobných 
investic ORG 1006000000 na nákup betonových svodidel Citybloc a na zajištění DZ na most ev. č. 06-
01 ul. Blanenská - Prefa. 
 
Přijaté usnesení: 409/2019 - RM schvaluje vyčlenění částky 110.000 Kč z ORG 1006000000 

drobných investic na nákup betonových svodidel Citybloc a na zajištění DZ na 
most ev. č. 06-01 ul. Blanenská - Prefa. 

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

8. Zápis z komise výstavby a dopravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 18. 9. 2019 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
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1. Žádost o instalaci dopravního značení podél průtahu u ZŠ Tyršova (Brněnská) 
2. Dopravní terminál Kuřim 
3. Legionářská 
4. Parkoviště Bezručova čtvrť 
5. Hala pro psy 
6. RD na parc. č. 922 
7. RD Na Vyhlídce parc. č. 2454 
8. Sjezd k RD na parc. 3261 
9. Novostavba garáže a sjezd na Podlesí parc. č. 3246 
10. Různé 

 
Přílohy: A - zápis 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:23 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
P. Ondrášek - přiklání se pouze k instalaci DZ, dopravní práh stavět nechce. 
J. Vlček - bylo by dobré opravit zábradlí za skupinou keřů vysazenými u komunikace I/385. Lidé se 
tudy zkracují cestu. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 
P. Ondrášek - současná parkovací místa u budovy ČD musela být zrušena kvůli najíždění autobusů 
(vlečná křivka). 
J. Vlček - parkovat mohou na záchytném parkovišti. 
M. Vlk - nerozumí, které parkovací místo nevyhovuje. 
S. Bartoš - sejdou se nad tím s projektantem panem Jarolímem a proběhne diskuse. 
P. Ondrášek - žádá tento bod předložit do dalšího jednání RM. 
O tomto bodu nebylo hlasováno. 
 
Bod č. 3 
P. Ondrášek - v této chvíli nelze o tomto bodu hlasovat, žádá tento bod předložit do dalšího jednání 
RM. 
O tomto bodu nebylo hlasováno. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
P. Ondrášek - nelze schválit stanovisko komise, protože zde nemůže být obousměrný provoz, museli 
bychom se zahloubit více do svahu, vykácet všechny stromy a tento způsob řešení by neprošel přes 
PČR. Navrhuje schválit projektovou dokumentaci na akci parkoviště ul. Bezručova. 
S. Bartoš - můžeme požádat projektanta p. Šamánka a projednat s ním řešení společně s ul. 
Legionářskou. 
PROTI: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
S. Bartoš - bylo by dobré uvažovat o zahájení jednání s TOS o otevření průjezdné cesty přes jejich 
pozemky. Takto se nám bude hromadit doprava v této lokalitě. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 6 
P. Ondrášek - žádá tento bod předložit do další jednání RM. 
O tomto bodu nebylo hlasováno. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
PRO: 4. 



 
 

 

7 

 
Bod č. 8 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 9 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 410/2019 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy ze 

dne 18. 9. 2019, schvaluje body 1, 5, 7, 8, 9 a neschvaluje bod 4, dle zápisu 
v příloze. RM schvaluje zadání projektové dokumentace pro stavbu „Parkoviště 
Bezručova č. p. 839 - 1116, Kuřim“. 

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

9. Realizace akce „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ - 
dodatek ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název celé akce:  „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a 
   „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
 

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/D/0140, 
uzavřenou se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, 
IČ 25260766, spočívající v odpočtu prací a materiálu za uložení ocelové chráničky v místě křížení 
nově budované kanalizace s Březovským vodovodem a za zimní údržbu komunikace a chodníků 
v rámci realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo dne 20. 11. 2018 zahájení realizace investičních akcí „Kuřim, ul. 
Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 53.000.000 Kč a „Kuřim, ul. 
Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč. Dne 19. 12. 2018 schválila Rada 
města Kuřimi zahájení zadávacího řízení na realizaci výše uvedených akcí a dne 12. 6. 2019 schválila 
Rada města Kuřimi uzavření smlouvy o dílo se společností EVT Stavby s.r.o. 
 
Dle smlouvy o dílo zahájila společnost realizaci v ulici Zahradní dne 15. 7. 2019. Termín dokončení je 
stanoven na 15. 10. 2019. Vzhledem k realizaci protihlukového asfaltu na ul. Legionářská v rozsahu 
od světelné křižovatky po ul. Havlíčkova a umožnění výjezdu hasičských aut bylo potřeba změnit 
časový harmonogram a postup prací na realizaci rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Zahradní. 
Dále jsou v návrhu dodatku č. 1 shrnuty změny oproti zpracované projektové dokumentaci a rozpočtu. 
 
Zdůvodnění změny prací v rámci realizace rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Zahradní: 

· vzhledem ke skutečné hloubce uložení „Březovského vodovodu“ v ulici Zahradní a jeho 
křížení s nově vybudovanou kanalizací nebyla možná realizace ocelové chráničky kanalizace 
DN 800; 

· Realizace stavby probíhá mimo zimní sezónu, není tedy potřeba řešit zimní údržbu 
komunikace a chodníků v ulici. 

 
Pro rok 2019 ORG 1355000000 „Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ byla vyčleněna částka ve výši 
12.000.000 Kč. 
 
Cena díla dle smlouvy o dílo ve výši 9.608.463 Kč bez DPH (tj. 11.626.241 Kč vč. DPH) se 
nahrazuje: 
 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 4.348.982 Kč 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky - méněpráce dle dodatku č. 1   - 74.360  Kč 
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  1.375.136 Kč 
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Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu - vodovodní řad 2.053.265 Kč 
Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu - vodovodní přípojky    672.120 Kč 
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1.158.960 Kč 
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - méněpráce 
dle dodatku č. 1 

   - 90.000 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH  9.444.103 Kč 
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH  11.427.365 Kč 

 
Realizace akce ve výši 11.427.365 Kč vč. DPH bude hrazena z ORG 1355000000 „Zahradní - 
rekonstrukce kanalizace“. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 

B - změnový list 
C - časový, finanční harmonogram 

 
Přijaté usnesení: 411/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0140 

na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ se 
společností EVT Stavby, s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, 
IČ 25260766, kterým se snižuje smluvní cena za část díla s názvem akce „Kuřim, 
ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ na 9.444.103 Kč bez DPH. 

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

10. Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2019-001 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM o zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem KÚ realizováno zadávací řízení na Dodávku počítačových sestav 
pro město Kuřim 2019 s ev. č. III-KÚ-2019-001. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve 
výši 333 tis. Kč z ORG 1277000000. Výzva k podání nabídky byla dne 26. 08. 2019 vyvěšena na 
úřední desce. Současně bylo přímou výzvou obesláno 6 kvalifikovaných dodavatelů. V průběhu 
zadávacího řízení byla zpracována a rozeslána 1 dodatečná informace a zodpovězeny všechny 
doplňující otázky uchazečů. Nakonec bylo na podatelnu podáno celkem 8 nabídek. Nabídky prošly 
kontrolou při otevírání obálek. Žádná z nabídek nebyla vyřazena. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je podrobně popsán v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (příloha A a příloha 
B). Návrh kupní smlouvy je uveden jako příloha C. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti C SYSTEM CZ, a.s, IČ 27675645, Otakara Ševčíka 

840/10, PSČ 636 00 Brno, v celkové hodnotě 274.065 Kč vč. DPH. 

 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - pomocná tabulka hodnocení 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 412/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka počítačových 
sestav pro město Kuřim 2019 ev. č. III-KÚ-2019-001“ a souhlasí s uzavřením 
Kupní smlouvy se společností C SYSTEM CZ, a. s, IČ 27675645, Otakara Ševčíka 

840/10, PSČ 636 00 Brno, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 
274.065 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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11. Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě o poskytování 
telekomunikačních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Marek Svoboda, Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
V návaznosti na uplynutí konce platnosti smlouvy č. 2015/D/0047 a 48 s poskytovatelem 
telekomunikačních služeb společností O2 Czech Republic, a.s., jsme průzkumem trhu zjistili, že 
následující standardní výběrové řízení uzavřené na následující dva roky, by bylo pro město Kuřim 
nevýhodné, firmy proklamovaly téměř více než 100% nárůst cen ve všech kategoriích pro korporátní 
zákazníky od hlasových služeb až po služby mobilního internetového připojení. Proto jsme se pokusili 
se současným poskytovatelem služeb domluvit na pokračování stávající spolupráce a to přijmutím 
dodatku č. 4, ve kterém by došlo k co nejmenšímu navýšení ceny za telekomunikační služby oproti 
stávající specifikaci. Snížení nově proklamovaných cen stávajícího poskytovatele služeb i ostatních 
operátorů se nám podařilo zajistit až po jednání s konkurenční firmou Vodafone, která nám nabídla 
připojení se k již vysoutěžené rámcové smlouvě města Blansko, poté nám nabídl stávající 
poskytovatel komunikačních služeb stejně výhodné podmínky. 
 
Na základě, těchto zjištění doporučujeme dodatek ke smlouvě č. 4 se společností O2 uzavřít, protože 
se jedná o bezkonkurenční nabídku pro současné korporátní zákazníky na prodloužení stávajících 
telekomunikačních služeb. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 4 2015D0047 k rámcové dohodě na TS 

B - O2 rámcová smlouva 2015D0047 na TS 
 
Přijaté usnesení: 413/2019 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k Rámcové dohodě číslo 

O2OP/606988/2015/D/0047 uzavřené dne 1. 8. 2015 se společností O2 Czech 
Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, 
IČ 60193336. 

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

12. Energetický management – EnergyBroker 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Jan Vlček, MSc.) 
 
Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby 
energie ve městě. Po úspěšném otestování systému od společnosti ENSYTRA s.r.o. předkládám 
Radě města Kuřimi návrh na prodloužení licenční smlouvy na další rok a půl. 
Energetický management a jeho zavedení má několik fází tak, aby byl efektivní a generoval úsporu 
v oblasti spotřeby energií. První fáze je zařazení budov do systému a sběr dat u těchto budov 
(v našem případě i zpětně z FA za jednotlivé komodity z posledních let). Součástí první fáze je 
i zaučení zodpovědných pracovníků na práci v systému a důraz na pravidelné zapisování spotřeb. 
V testovacím období jsme tyto kroky zvládli, máme tak připravenou platformu pro další měření 
a analýzu dat. 
Druhá fáze, kterou chceme spustit v dalším období, bude vycházet ze sběru dat a bude zaměřena na 
jejich další analýzu a hlídání spotřeb na jednotlivých odběrných místech, což by mělo generovat 
úsporu a případná opatření, která k úspoře povedou. Další přidanou hodnotou jednotného systému je 
příprava dat pro hromadný nákup energií na burze. 
Cenu jsme si ověřili v poptávkovém řízení dle pravidel interní směrnice. Společnost ENSYTRA s.r.o. 
vyšla dle nabízené ceny nejlépe. Cena této služby je 10.000 Kč /měsíc (tj. 180 tis. Kč bez DPH). 
Hrazena bude z ORG 9062 00 00 00. 
 
Přílohy: A - licenční smlouva 

B - příloha ke smlouvě 
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Přijaté usnesení: 414/2019 - RM schvaluje uzavření licenční smlouvy se společností ENSYTRA 
s.r.o., náměstí Svobody 931/22, Mohelnice, IČ 28582136, na služby spočívající 
v přístupu k webové aplikaci EnergyBroker a zajištění jejího servisu na dobu 
určitou od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2021 za cenu 180.000 Kč bez DPH (tj. 217.800 Kč 
vč. DPH). 

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

13. Schválení změny odpisového plánu 2019 MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Novotná předložila Radě města Kuřimi ke schválení žádost o schválení změny odpisového 
plánu na rok 2019 (žádost vizte příloha A). 
Důvodem žádosti o změnu odpisového plánu je převedení nového movitého a nemovitého majetku 
z města na příspěvkovou organizaci (rekonstrukce budovy, soubor věcí, myčka na ulici Zborovská 
887/5) a pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku nad 40.000,00 Kč (2 nové kotle v budově 
Zborovská 887/5). 
Přehled nově pořízeného majetku a odpisový plán vizte přílohy B, C. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení změny odpisového plánu 2019 

B - přehled k žádosti o změnu odpisového plánu 2019 
C - změna odpisového plánu 2019 

 
Přijaté usnesení: 415/2019 - RM souhlasí se změnou odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2019 dle 
žádosti. 

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

14. Neprodloužení nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim PhDr. Miloslava Bártová navrhuje 
dále neprodlužovat nájemní smlouvu nájemnici Marii Fxxxxx, která bydlí v bytě xx, Domu 
s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim. Nájemní smlouva byla s nájemnicí uzavřena na dobu 
určitou tj. do 31. 12. 2019. 
Důvodem je porušování nájemní smlouvy v čl. V, bodě 5.1 a 5.6. Nájemnice paní Marie Fxxxxx 
neudržuje dle nájemní smlouvy pořádek a čistotu bytu. Byt je zcela zdevastován, znečištěn, všude 
poletují hejna malých mušek, z bytu se line štiplavý zápach již po celém objektu. Mušky se rozšiřují do 
společných prostor domu. Větrání na chodbách domu nepomáhá. Nájemnice svým chováním 
znečišťuje i společné prostory objektu DPS a také znemožňuje občanské soužití ostatních nájemníků. 
K nájemníkům a jejich návštěvám se chová hrubě a vulgárně. 
Paní Fxxxxx byla několikrát upozorněna na porušování nájemní smlouvy, hygienických podmínek a na 
zcela nevhodné chování vůči ostatním nájemníkům. Situace byla řešena i s odborem sociálním 
a prevence. Jednání se uskutečnilo dne 12. 6. 2019. Protokol v příloze. V příloze také 
fotodokumentace bytu včetně popisu situace CSS Kuřim. Nájemníci si opakovaně stěžují na zápach 
a hrubé chování paní Fxxxxx. Nájemnice nepřipouští pochybení a odmítá situaci řešit. 
Paní Fxxxxx má byt v osobním vlastnictví na ul. Popkova v Kuřimi, tudíž není důvod, aby setrvávala 
v bytě DPS. Nečerpá žádné sociální služby - pečovatelskou službu. 
 
Přílohy: A - protokol o jednání 

B - oznámení 
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Přijaté usnesení: 416/2019 - RM schvaluje vyklizení a vystěhování nájemnice Marie Fxxxx z bytu 
xx, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim ke dni 31. 12. 2019. 

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

15. Lednet s.r.o. – žádost o zřízení služebnosti pro stavbu „Přípojky 
optické sítě společnosti DC, s. r. o., a Tyco Electronic Czech, 
s. r. o.“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)y   
 
Společnost Lednet, s. r. o., se sídlem Měřičkova 1715/7, Řečkovice, Brno, IČ 02413078, v zastoupení 
jednatele Milana Lederera požádala město Kuřim o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejímž 
předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou 
„Přípojky optické sítě společnosti DC, s. r. o., a Tyco Electronic Czech, s. r. o.“ 
 
Jedná se o rozšíření telekomunikační infrastruktury v souvislosti s napojením společností DC, s. r. o., 
a Tyco Electronic Czech, s. r. o., na stávající síť české telekomunikační infrastruktury v ul. K AMP - 
vizte příloha A. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 3047 a 3057/4 
vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné břemeno - 
služebnost. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu, kterou vyčíslí znalecký 
posudek. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 417/2019 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, 

provozování údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě ve prospěch společnosti Lednet, s. r. o., se sídlem Měřičkova 
1715/7, Řečkovice, Brno, IČ 02413078, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu 
dle přílohy na částech pozemků parc. č. 3047 a 3057/4 vše v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku 
na dobu neurčitou. Náklady na její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do 
doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

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

16. GasNet, s. r. o. – smlouva o zrušení věcného břemene v rámci 
stavby „ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
III. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci projektové přípravy stavby města Kuřim - „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových 
výukových kapacit - III. etapa“ byla uzavřena v souvislosti s přeložkou plynárenského zařízení budoucí 
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smlouva o zřízení věcného břemene. Zřízení věcného břemene schválila rada města dne 6. 12. 2017 
usnesením č. 619/2017: 
619/2017 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení a provozování plynárenského 
zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 
IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. 
č. 1449 a 1471/1 vše v k. ú. Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úplatu ve výši 500 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 
 
Nyní, po vybudování a zaměření přeložky plynu, lze smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít. Je 
však potřeba současně se zřízením nového věcného břemene vymazat původní věcné břemeno, které 
bylo zřízeno k pozemku parc. č. 1449 k. ú. Kuřim smlouvou JMP/Kuřim/06-30/11 (naše č. sml. 
2012/O/0048) - vizte př. A. Toto věcné břemeno bylo v katastru nemovitostí zapsáno řízením č. V-
11245/2012-703. Zrušení věcného břemene podléhá schválení rady města. Výmaz věcného břemene 
bude proveden bezplatně. Návrh smlouvy o zrušení a zřízení věcného břemene předkládá OMP 
v příloze B. 
 
Přílohy: B - návrh smlouvy 

A - situace 
 
Přijaté usnesení: 418/2019 - RM schvaluje bezúplatný výmaz věcného břemene, které bylo zřízeno 

za účelem uložení a provozování plynárenského zařízení ve prospěch společnosti 
GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČ 27295567, jako 
oprávněného z věcného břemene k části pozemku parc. č. 1449 v k. ú. Kuřim 
v rozsahu GP č. 2599-105/2010. Věcné břemeno je zapsáno v katastru nemovitostí 
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov, 
pod spisovou značkou V-11245/2012-703. 

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

17. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
prodloužení IS - dodatek č. 2 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

prodloužení IS“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-007 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 2 se smlouvě 2019/D/0079 se společností 
Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007. V průběhu stavby 
realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny výstavby, které nebyly obsaženy 
v původní dokumentaci. 
 
Změny související s tímto dodatkem spočívají v: 

- pracích za přítomnosti spodní vody (čerpání, vytváření drenážní vrstvy, prohloubení výkopu), 
- jiný způsob úpravy terénu - výkop byl prováděn z úrovně stávajícího terénu, rozpočet 

uvažoval výkop od HTU) 
- prodloužení sítí do zelených ploch, tak aby nedošlo k zásahům do komunikací. 

 
Nově také tímto dodatkem bude smluvně ošetřena: 

- realizace prodloužení NN v hodnotě 267.164 Kč bez DPH. 
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- dohled pyrotechnika - v této lokalitě nelze úspěšně provádět magnetometrii z povrchu, 
z tohoto důvodu je nutný trvalý dohled pyrotechnika. 

 
Návrh nově sjednaná cena dodatek č. 2 

· Cena víceprací bez DPH 1.065.241 Kč 
· Cena méněprací bez DPH 0 Kč  
· cena Dodatku č. 4 celkem bez DPH   1.065.241 Kč 
· DPH 21 % 223.701 Kč 
· Cena Dodatku č. 4 celkem včetně DPH 1.288.942 Kč 

 
Celková cena díla 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 2.971.144 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH 0 Kč 
Cena Dodatku č. 2 bez DPH 1.065.241 Kč 
Cena celkem bez DPH 4.036.385 Kč 
DPH 21 % 847.641 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 4.884.026 Kč 

 
OI žádá o prodloužení termínu realizace stavby z důvodu prodloužení termínu pro technickou přejímku 
plynovodu a vodovodu na straně správců sítí do 30. 10. 2019. 
 
Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
 
Přijaté usnesení: 419/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0079 

na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - prodloužení 
IS“ se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, 
IČ 05886007, který spočívá v navýšení ceny o 1.288.942 Kč a souhlasí se 
změnou termínu dokončení prací do 30. 10. 2019. 

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

18. 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 
 
Pro tuto akci dne 15. 7. 2019 schválila rada města usnesením č. 316/2019 zpracování projektové 
dokumentace pro DUR+DSP vč. inženýrské činnosti a jako zhotovitele PD společnost CUBOID 
ARCHITEKTI s.r.o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822 v hodnotě 454.000 Kč bez DPH. 
 
Projektová dokumentace má obsahovat dvě složky - SO 01 hřiště pro míčové sporty a SO 02 zázemí. 
Objekt zázemí byl pro projekční práce navrhován ve zmenšené formě. Po znovu zvážení celé situace 
a z důvodu, že zázemí nebude součástí žádosti o dotace pro Atletický stadion, jsme společnost 
CUBOID požádali o nacenění projekčních prací vč. inženýrské činnosti pro zázemí v plném rozsahu. 
 
Nabízená cena: 
 
SO 01 Hřiště pro míčové sporty      95.000 Kč bez DPH 

Termín zajištění povolení do 31. 10. 2019 
SO02 Sociální zázemí a přístavba šaten    435.000 Kč bez DPH 
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Termín zajištění povolení do 1. 3. 2019 
 
Jedná se o navýšení ceny o 76.000 Kč bez DPH. 
OI navrhuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 1 se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., 
Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822, týkající se navýšení ceny díla o 91.960 Kč vč. DPH 
a změny termínu zpracování poslední části PD do 1. 3. 2019. 
 
Akce bude hrazena z ORG 1389 000 000 „Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním 
stadionem“. 
 
Přijaté usnesení: 420/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0119 

na zakázku „Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem“ se 
společností CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, 
IČ 27458822, který spočívá v navýšení ceny o 91.960 Kč vč. DPH a ve změně 
termínu ve věci zpracování části PD do 1. 3. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil schůzi v 15:45 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek Ing. Jan Vlček, MSc. 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 9. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 9. 2019 
 1A - plnění usnesení 
2 OVEKO a.s. – žádost o rozšíření pachtu pozemků kvůli zaplocení 
 2A - situace 
 2B - dodatek č. 1  
3 Helena Bikárová, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 
4 Nájemní smlouva o užívání suterénní místnosti v domě č. p. 1007 ul. Popkova – 

výpověď 
5 Klubovna pro seniory - schválení Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu dodavatele plynu 

Pražská plynárenská a.s. 
 5A - dodatek č. 1 - rozšíření odběru 
 5B - příloha č. 1 
6 Dopravní terminál Kuřim - uzavření nájemní smlouvy s právem realizace a provozování 

stavby se spol. SŽDC, s.o. 
 6A - smlouva o nájmu 
 6B - příloha situační plánek pronájmu 
 6C - příloha situační plánek pronájmu 
 6D - příloha stanovisko SŽDC 
7 Vyčlenění částky z drobných investic na nákup betonových svodidel Citybloc a DZ 
8 Zápis z komise výstavby a dopravy  
 8A - zápis komise výstavby a dopravy z 18. 9. 2019 
9 Realizace akce „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ - dodatek ke smlouvě 

o dílo 
 9A - návrh dodatku 
 9B - změnový list 
 9C - časový, finanční harmonogram 
10 Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2019-001 
 10A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 10B - pomocná tabulka hodnocení 
 10C - návrh smlouvy 
11 Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě o poskytování telekomunikačních služeb 
 11A - O2 dodatek č.4 2015D0047 k rámcové dohodě na TS 
 11B - O2 rámcová smlouva 2015D0047 na TS 
12 Energetický management – EnergyBroker 
 12A - licenční smlouva 
 12B - příloha ke smlouvě 
13 Schválení změny odpisového plánu 2019 MŠ Zborovská 
 13A - žádost o schválení změny odpisového plánu 2019 
 13B - přehled k žádosti o změnu odpisového plánu 2019 
 13C - změna odpisového plánu 2019 
14 Neprodloužení nájemní smlouvy  
 14A - protokol o jednání 
 14B - oznámení 
15 Lednet s.r.o. – žádost o zřízení služebnosti pro stavbu „Přípojky optické sítě 

společnosti DC, s. r. o., a Tyco Electronic Czech, s. r. o.“ 
 15A - situace 
 15B - situace 
 15C - návrh smlouvy 
16 GasNet, s. r. o. – smlouva o zrušení věcného břemene v rámci stavby „ZŠ Kuřim - 

vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ 
 16A - situace 
 16B - návrh smlouvy 
17 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS  - dodatek č. 2 
18 Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – DUR+DSP 


