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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 33/2019 konané dne 9. 10. 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 14:06 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 10. 2019 

2 Žádost Spolku příznivců ZŠ Tyršova v Kuřimi 

3 Robert Bílý, Kuřim – přechod nájmu, nájemní smlouva 

4 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

5 Zápis č. 5/2019 z jednání komise školské dne 23. 9. 2019  

6 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pozemkové služebnosti cesty pro plynovou regulační 
stanici  

7 Vyřazení majetku  

8 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  - „Kuřim - obnova komunikace ulice 
Zahradní“ 

9 Kuřim, Legionářská I. - rek. kanalizace a vodovodu - náhradní parkoviště 

10 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – dopravní 
řešení, Dodatek č. 2 k SOD 

11 Městská sportovní hala v Kuřimi – venkovní schodiště  

12 Smlouva o hudebním vystoupení - THE PEOPLE music s.r.o. 

13 O2 Czech Republic, a.s. – Dohoda o ukončení nájmu pozemku pro telefonní budku 
a odkoupení kabiny pro jiné využití 

13/1 O2 Czech Republic, a.s. – Dohoda o ukončení nájmu pozemku pro telefonní budku 
a odkoupení kabiny pro jiné využití 

14 Zvýšení nájemného v obecních bytech, pověření vedoucí OMP 

14/1 Zvýšení nájemného v obecních bytech, pověření vedoucí OMP 

15 Umístnění světelného nápisu na budovu Wellness Kuřim 

16 Zápis z komise výstavby a dopravy ze dne 7. 10. 2019 

17 Interiér kanceláří radnice Kuřim – dodatek č. 1 
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18 Rozpočtové opatření č. 9 

19 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – odvodnění ploch 

20 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – pronájem PZ 

21 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – retence – dodatek č. 1 

22 Městský stadion Kuřim – rekonstrukce - odvodnění areálu - projekt - dodatek č. 6 

23 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 10. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o zrušení usnesení: 
č. 571/2018 ze dne 20. 11. 2018 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení a provozování sdružené přípojky 
splaškové kanalizace do části služebných pozemků parc. č. 2648/1 a 2654/3 vše v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1, ve prospěch oprávněných pozemků parc. č. 2649/13 a parc. č. 2649/23 (ve vlastnictví manž. 
Libora a Kateřiny Vaverových, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno) parc. č. 2649/16 a parc. 
č. 2649/17 (ve vlastnictví manž. Ing. arch. Miroslava Gebase, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Nový Hradec 
Králové, Hradec Králové a Elišky Gebas, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Hradec Králové) a parc. č. 2649/19 
a parc. č. 2649/18 (ve vlastnictví Martina Šinogla, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno) v rozsahu 
GP č. 3540-14/2018. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve 
výši 10.000 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného 
břemene. 
 
č. 572/2018 ze dne 20. 11. 2018 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení a provozování dešťové 
kanalizační přípojky do části služebných pozemků parc. č. 2648/1 a 2654/3 vše v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1, ve prospěch oprávněných pozemků parc. č. 2649/13 a parc. č. 2649/23 (ve vlastnictví manž. 
Libora a Kateřiny Vaverových, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno) parc. č. 2649/16 a parc. 
č. 2649/17 (ve vlastnictví manž. Ing. arch. Miroslava Gebase, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Nový Hradec 
Králové, Hradec Králové a Elišky Gebas, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Hradec Králové) a parc. č. 2649/19 
a parc. č. 2649/18 (ve vlastnictví Martina Šinogla, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno) v rozsahu GP 
č. 3541-15/2018. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 
10.000 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě výše uvedených usnesení je nemožné uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene, neboť 
se změnili vlastníci předmětných pozemků. 
 
Z tohoto důvodu OMP žádá o zrušení usnesení č. 571/2018 a č. 572/2018 ze dne 20. 11. 2018. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 422/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 10. 

2019 a ruší usnesení č. 571/2018 a č. 572/2018 ze dne 20. 11. 2018 ve věci 
zřízení věcných břemen. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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2. Žádost Spolku příznivců ZŠ Tyršova v Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Spolek příznivců ZŠ Tyršova v Kuřimi, IČ 60575310, se sídlem Kuřim, Tyršova 1255/56, PSČ 664 34, 
zastoupené Mgr. Ondřejem Brychtou žádá město o souhlas s pořádáním tradičního plesu SRPŠ, 
organizovaného Spolkem příznivců ZŠ Tyršova konaného v budově školy ZŠ Tyršova. Zástupci 
spolku byli v minulosti informováni, že konání plesu v prostorách školy může proběhnout jako 
náhradní řešení do doby, než bude otevřena po rekonstrukci budova Společenského a kulturního 
centra Kuřim. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi O veřejném pořádku totiž zakazuje konání akcí, 
které jsou spojeny s konzumací alkoholu a rušením nočního klidu v prostorách základní školy. 
 
 
Na jednání se dostavil pan O. Brychta, pan Z. Zeman a paní L. Halvová – členové Spolku příznivců 
ZŠ Tyršova v Kuřimi (dále jen „SPZŠ“). 
 
Diskuse: 
p. Brychta - se členy SPZŠ se shoduje na tom, že školní ples by měl být pořádán ve škole. Pořádání 
neodporuje vyhlášce ani zákonu. V době mimo výuku by v tomto neměl být problém. Vyhláška 
nezakazuje konání takových akcí ve škole. 
p. Zeman - důležitá je ekonomická rovina. Ples je zdrojem příjmů pro spolek. 
p. Brychta – zánik akce by pro ně byl likvidační. 
P. Ondrášek - lze získat informace o hospodaření? 
p. Brychta – za loňský školní rok hradili pro žáky školy akce za 23 tisíc Kč, v dalším půlroce to bylo 
ale třeba až 61.600 Kč za příspěvky na nákup nových dresů, koncert, preventivní programy za 20 tisíc 
Kč. Vše jde z výnosů za ples. Za loňský rok do školy přispěli přes 85 tisíc Kč. A z plesu získali 79.900 
Kč. Pokud by nebyl ples na škole, tak by do dvou let nebyly na účtu spolku žádné peníze. Nyní je tam 
164 tisíc Kč. 
D. Sukalovský – chápe to tak, že ples tedy může být kdekoliv, ale nesmí to ohrozit ekonomiku spolku. 
p. Brychta - ano. 
P. Ondrášek - spousta uznatelných nákladů je možno uplatnit v rámci dotačního programu města. 
O akci máme zájem, bylo by škoda přijít o tradiční akci. 
p. Zeman – spolek finančně přispívá škole proto, že některé věci ohledně účetnictví nemůže škola 
zaplatit. 
J. Vlček - kdy se ples bude konat? 
p. Brychta - v pátek 10. 1. 2020. 
M. Vlk - jeden z podstatných příjmů je z prodeje občerstvení? 
p. Brychta - ano. Cena vstupenek je nízká. Těžíme z prodeje večeří, pití a z tomboly. Na plese se 
neprodává tvrdý alkohol, ale jen víno a pivo. 
M. Vlk - bude se opravovat podlaha v tělocvičnách? 
P. Ondrášek - pokud se v tělocvičně budou konat plesy, tak se podlaha nebude opravovat. 
p. Brychta - po plese se pečlivě uklízí a v případě, že by byla v tělocvičnách nová podlaha, jsou 
nachystáni zajistit zakrytí, aby nedošlo k poškození. 
P. Ondrášek – podle něj ples do tělocvičny nepatří. Kulturní dům je opraven a je důstojným místem 
pro pořádání podobných akcí. 
p. Zeman - předložíme základní příjmové a výdajové položky a můžeme si společně ekonomiku akce 
projít. 
p. Brychta – nyní jsme soběstační a tím, že budeme žádat o dotaci, tak budeme zatěžovat 
administrativu města. Není to zbytečné? 
P. Ondrášek - náš zájem je, aby se akce konala v našem zařízení. 
p. Halvová - pokud zažádáme o dotaci, tak budeme muset akci vyúčtovat? 
P. Ondrášek - ano. To je podmínkou získání dotace. 
p. Halvová - v případě, že do vyúčtování dáme neuznatelný výdaj? 
P. Ondrášek - bylo by dobré se nad tím sejít a poradit se nad tím. 
p. Zeman - má obavu, jestli provozovatel restaurace povolí, abychom tam měli vlastní občerstvení. 
D. Sukalovský - ano, hlavní problém opravdu vidí v tom, jak toto zorganizovat. Restaurace má svého 
nájemce, který bude chtít zajistit občerstvení v hlavním sále. 
J. Vlček - nedokáže si představit, jak by tam fungovali dva provozovatelé. 
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D. Sukalovský – škola by mohla mít své občerstvení v obřadní místnosti nebo v klubu v přízemí, kde 
je veškeré vybavení. Jaká je kapacita v tělocvičně? 
p. Brychta - něco málo pod 300 osob. 
D. Sukalovský – do kulturního domu se vejde až 450 lidí. 
p. Brychta - proč rušit něco, když to funguje a přesouvat to někam, kde to budeme zkoušet. 
D. Sukalovský – kvalita se tím může posunout výš. Myslí si, že by plesy měly být v kulturním domě, 
ale jasný závěr zatím nemá. 
P. Ondrášek - pro nás je klíčové, aby si místo konání rozhodl spolek sám. Názor města je jasný. 
p. Halvová - zorganizovat ples není jednoduché. Ples je za 3 měsíce a bylo by pro nás opravdu velmi 
náročné vše přeorganizovat. 
p. Brychta – on sám za spolek nerozhoduje, musí se nad tím sejít všichni členové. 
p. Zeman - nyní je nejvyšší čas toto rozhodnout. Do konce října musíme vědět, kde se ples bude 
konat. Předložíme ekonomiku akce, nejlépe do konce tohoto týdne a potom si řekneme, pokud by se 
žádalo o dotaci, jestli na ni dosáhneme a neohrozí to hospodaření spolku. 
p. Brychta - pošleme návrh finanční vize. 
 
 
Z jednání odešli v 14:46 hod p. Brychta, p. Zeman a paní Halvová. 
 
 
 

3. Robert Bílý, Kuřim – přechod nájmu, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 874/7, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1829, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem tohoto bytu byl pan František Bílý, který dne xxxxxxxxxx zemřel. 
O přechod nájmu požádal syn nájemce, pan Robert Bílý, který žil s otcem ve společné domácnosti; 
toto bylo doloženo vyjádřením vlastníků sousedních bytů o trvalém užívání a vedení společné 
domácnosti. Na základě vyjádření správce bytu nevázne na předmětném bytě nedoplatek nájemného 
ani záloh na služby. 
Pan Robert Bílý splňuje podmínky pro přechod nájmu dle ustanovení § 2279 odst. 1 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle ustanovení § 2279 odst. 2 uvedeného zákona skončí nájem 
bytu po jeho přechodu nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. 
OMP doporučuje uzavřít nájemní smlouvu s panem Robertem Bílým na dobu určitou dvou let (dle 
zákona). 
Vzhledem k tomu, že OMP připravuje zvyšování nájemného v obecních bytech, navrhuje OMP panu 
Bílému rovnou schválit nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. 

 
 
Na jednání se dostavila v 14:47 hod Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 423/2019 - RM bere na vědomí v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, přechod nájmu k bytu č. 874/7 (2+1) umístěného ve 
III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1829, vše v obci a k. ú. Kuřim, na pana Roberta Bílého, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou dvou let s možností prolongace za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. 

+ zálohy na služby. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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4. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 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 radu města o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
K žádosti přiložila i seznam vyřazovaného majetku (vizte příloha B) a vyřazovací protokoly (vizte 
příloha C). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotř. majetku 

B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
C - vyřazovací protokoly 

 
Přijaté usnesení: 424/2019 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

5. Zápis č. 5/2019 z jednání komise školské dne 23. 9. 2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 23. 9. 2019 proběhlo páté jednání Komise školské (dále jen „komise“) Rady města Kuřimi pro 
volební období 2018 - 2022 (zápis vizte příloha A). 
Na druhém jednání členové komise odsouhlasili návrh předsedkyně, že každé další jednání komise 
proběhne v jedné z budov kuřimských škol (místa konání vizte níže), a to z důvodu seznámení se se 
stavem budov a investičními plány ředitelů na místě. Komise tak může požadavky škol lépe posoudit, 
vyjádřit se k nim a doporučit radě města ke schválení. 
Páté jednání komise, dle schváleného plánu jednání, proběhlo v budově Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
 
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: 425/2019 - RM bere na vědomí zápis z 5. jednání komise školské ze dne 23. 9. 

2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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6. GasNet, s. r. o. – věcné břemeno pozemkové služebnosti cesty 
pro plynovou regulační stanici 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost RWE GasNet, s. r. o. požádala v roce 2016 město Kuřim o odprodej pozemku parc. 
č. 3411/6 o výměře 5 m

2
 a části pozemku parc. č. 3411/7 o výměře cca 64 m

2
  vše v k. ú. Kuřim 

v souvislosti se stavbou pod názvem „REKO VTL RS Kuřim - Podlesí“ dále jen „stavba“ - vizte př. A. 
 
Jedná se o rekonstrukci a rozšíření regulační stanice Kuřim - Podlesí. Nyní, po dokončení stavby 
schválilo ZM dne 10. 9. 2019 usnesením č. 1095/2019 odprodej pozemků: 
1095/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 3411/6 o vým. 12 m

2
 a pozemku parc. 

č. 3411/7 o vým. 54 m
2
 vše v k. ú. Kuřim dle GP č. 3601-105/2018, společnosti GasNet, s.r.o., se 

sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ 27295567 za cenu 2.000 Kč/m
2 

bez DPH. Nabyvatel uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděným 
pozemkům bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi. 
 
Společně s Kupní smlouvou a Smlouvou o zřízení předkupního práva požaduje společnost GasNet, 
s. r. o., zřídit k pozemku ve vlastnictví města parc. č. 3411/1 v k. ú. Kuřim věcné břemeno pozemkové 
služebnosti cesty spočívající v právu jím pověřených osob vstupovat a vjíždět všemi dopravními 
prostředky na pozemek v rozsahu vyplývajícím z GP č. 3601-105/2018 - vizte př. B. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH 
(vizte usn. RM č. 262/2016 ze dne 14. 6. 2016). Náklady na zřízení věcného břemene ponesou 
investoři stavby. 
 
262/2016 
Rada města schvaluje výši úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti), spočívajícího v uložení 
a provozování plynovodního vedení v pozemku města Kuřimi v částce 250 Kč za každý započatý 
běžný metr vedení minimálně však 2.000 Kč. 
 
Kupní smlouvu, Smlouvou o zřízení předkupního práva a Smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

 B - GP 
 C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 426/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti cesty 

spočívající v právu vstupovat a vjíždět na pozemek parc. č. 3411/1 v k. ú. Kuřim 
v rozsahu GP č. 3601-105/2018 ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., se 
sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněného 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného 
břemene ponese oprávněný z věcného břemene.  

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

7. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní žádá o souhlas s vyřazením majetku dle příloh. Majetek bude zlikvidován dle 
platných předpisů. 
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Přílohy: A - vyřazovací protokoly nábytek 
 B - vyřazovací protokoly 

 C - servisní listy 
 
Přijaté usnesení: 427/2019 - RM schvaluje vyřazení majetku dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

13. O2 Czech Republic, a.s. – Dohoda o ukončení nájmu pozemku 
pro telefonní budku a odkoupení kabiny pro jiné využití 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim na základě nájemní smlouvy č. 6/2002 ve znění dodatku č. 2 pronajímá společnosti O2 
Czech Republic, a. s. (dále jen „O2“) pozemek pro umístění jednoho veřejného telefonního automatu 
umístěného v telefonní budce (dále jen „VTA“) na náměstí 1. května před obchodním domem Albert 
na pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. Kuřim o výměře 1 m

2
, nájemné činí 250 Kč/m

2
/rok, vizte příloha A. 

V rámci akce „Optimalizace 2019“ O2 prověřuje využití VTA a výše zmíněný VTA vykazuje 
dlouhodobě minimální provoz. Z tohoto důvodu žádá O2 o ukončení NS dohodou k 31. 12. 2019 
a nabídla městu možnost odkoupení kabiny za cenu ve výši 1.210 Kč včetně DPH pro jiné využití 
např. jako "knihobudku", odkup by proběhl po skončení nájmu. 
 
OMP předkládá radě města ke schválení ukončení „Smlouvy o nájmu pozemků k umístění telefonních 
budek s veřejným telefonním automatem č. 6/2002“, ve znění dodatku č. 2. dohodou, vizte příloha B 
a kupní smlouvu na telefonní kabinu včetně betonového základu a kabelu, který připojuje kabinu 
k veřejnému osvětlení, vizte příloha C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dohoda o skončení nájmu 
C - kupní smlouva 

 
Přijaté usnesení: 428/2019 - RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemků k umístění 

telefonních budek s veřejným telefonním automatem č. 6/2002 ve znění dodatku 
č. 2 uzavřené se společností O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Praha 4 - Michle, IČ 60193336 dohodou k datu 31. 12. 2019. 

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

13/1. O2 Czech Republic, a.s. – Dohoda o ukončení nájmu pozemku 
pro telefonní budku a odkoupení kabiny pro jiné využití 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 429/2019 - RM schvaluje odkoupení telefonní kabiny včetně příslušenství 

umístěné na části pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. Kuřim na nám. 1. května od 
společnosti O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - 
Michle, IČ 60193336 za cenu ve výši 1.210 Kč včetně DPH. 

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



 
 

 

8 

14. Zvýšení nájemného v obecních bytech, pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je k dnešnímu dni vlastníkem 182 bytů. 
 
Ve většině z nich je výše nájemného stanovena usnesením Rady města Kuřimi č. 389/2009 ze dne 
15. 7. 2009 na částku ve výši 56 Kč/m

2
/měs. Tato výše nájemného byla stanovena zákonem 

č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného v bytech, a Sdělením ministerstva pro místní 
rozvoj, které vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 180/2009 dne 25. 6. 2009. Možnost jednostranného 
zvyšování nájemného skončila v roce 2010. 
Od roku 2012 bylo nájemné zvýšeno ve 22 bytech „dohodou“ mezi městem Kuřim a nájemci na 
hodnotu 65 Kč/m

2
/měs. Jednalo se převážně o byty, které po uvolnění původním nájemcem prošly 

rekonstrukcí, případně o byty, kde nájemci žádali změnu doby určité na dobu neurčitou. V jednom bytě 
je od roku 2016 výše nájemného stanovena na 60 Kč/m

2
/měs., v bytě na ul. Wolkerova, který je 

vyčleněn pro účely podporovaného bydlení pro mladé lidi opouštějící dětské domovy, výchovné 
ústavy, případně odcházející z pěstounských rodin po dosažení zletilosti nebo po dokončení studia, je 
výše nájemného stanovena na 40 Kč/m

2
/měs. 

 
V současné době lze nájemné u všech obecních bytů v souladu se zákonem navýšit. Podle 
ustanovení § 2249 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může pronajímatel v písemné 
formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého 
v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, 
nebude vyšší než dvacet procent. Podle přechodného ustanovení občanského zákoníku - § 3074 
odst. 2 - se ustanovení § 2249 odst. 1 nepoužije v případě, že nájemné nebylo určeno ujednáním 
pronajímatele a nájemce nebo rozhodnutím soudu, ale na základě jiného právního předpisu. 
V takovém případě má pronajímatel právo navrhnout v písemné formě nájemci zvýšení nájemného až 
do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud 
mezi pronajímatelem a nájemcem byla výše nájemného stanovena „dohodou“ (v našem případě na 
65 Kč/m

2
, 60 Kč/m

2
), lze toto nájemné navýšit max. o 20 %. V případě smluv s nájemným ve výši 

56 Kč/m
2
/měs. je možné zvýšit nájemné až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném 

místě. 
Pro stanovení relevantní nové výše nájemného byl znalcem - Ing. Jan Zámečníkem - zpracován 
znalecký posudek obvyklého (tržního) nájemného na 1 m

2
 bytu ve městě Kuřimi. Na základě tohoto 

posudku činí obvyklé nájemné v Kuřimi 150 - 200 Kč/m
2
/měs. v závislosti na velikosti bytu. 

 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP zvýšit nájemné u obecních bytů z 56 Kč/m

2
 na 

78 Kč/m
2
, rozdíl představuje navýšení nájemného v obecních bytech o necelých 40%. Toto navýšení 

bude realizováno u většiny obecních bytů až na níže uvedené výjimky, kde bude navýšení realizováno 
takto: 
 

- navýšení o 20 % v bytech, kde je současná výše nájemného 65 Kč/m
2
 a v posledních třech 

letech nedošlo ke zvýšení nájemného, tj. na 78 Kč/m
2
; 

- navýšení o 3 % v bytech, kde je současná výše nájemného 65 Kč/m
2
 a tato výše byla 

stanovena dohodou v posledních třech letech, tj. na 67 Kč/m
2 

(tzn., že v uplynulých třech 
letech již došlo k navýšení nájemného o cca 17 %); 

- navýšení o 20% v bytě č. 853/5, kde je současná výše nájemného 60 Kč/m
2
 a tato výše byla 

stanovena dohodou k 1. 6. 2016, tj. na 72 Kč/m
2
; 

V tomto případě a u bytů, kde nyní dojde ke zvýšení o 3 %, pokud zůstanou stávající nájemci, 
by došlo k dorovnání nájemného na 78 Kč/m

2
 nejdříve

 
za tři roky, v případě, že se město 

Kuřim nerozhodne pro další plošné zvyšování nájemného v obecních bytech. 
 

- v bytě č. 947/21 v ul. Wolkerova navrhuje OMP ponechat nájemné ve stávající výši 40 Kč/m
2
, 

jelikož se jedná o tzv. startovací byt pro děti, které přicházejí do běžného života z dětských 
domovů (nájemce vybírá OSVP). 

 
Pokud bude navržené usnesení přijato, pak bude nájemcům zaslán písemný návrh na zvýšení 
nájemného. Další postup je popsán v § 2249 odst. 3 občanského zákoníku: Souhlasí-li nájemce 
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s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu 
zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou 
měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve 
lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne 
o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu. 
 
Přílohy: A - tržní nájemné stanovené znalcem 
 
Přijaté usnesení: 430/2019 - RM schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech následovně: 

- z 56 Kč/m
2
 na 78 Kč/m

2
, 

- z 65 Kč/m
2
 na 78 Kč/m

2
 v obecních bytech, kde v posledních třech letech nedošlo 

ke zvýšení nájemného, 
- z 65 Kč/m

2
 na 67 Kč/m

2
 v obecních bytech, kde v posledních třech letech došlo 

ke zvýšení nájemného dohodou, 
- v bytě č. 853/5 z 60 Kč/m

2
 na 72 Kč/m

2
. 

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

14/1. Zvýšení nájemného v obecních bytech, pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 431/2019 - RM pověřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, vedoucí odboru majetkoprávního podpisem návrhu na 
zvýšení nájemného v obecních bytech zaslaných v roce 2019. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešla v 15:02 hod Mg. J. Viktorinová. 
 
 
 

8. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - „Kuřim - obnova 
komunikace ulice Zahradní“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě 
o hodnocení nabídek a v Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného 
dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ a dále 
předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení uzavření Smlouvy o dílo se společností PORR, a. s., se 
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560 (dále jen „Dodavatel“), která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 7.074.385,44 Kč bez DPH, tj. 8.560.006,39 Kč vč. 
DPH. 
 
Od 15. 7. 2019 do 15. 10. 2019 probíhá v ulici Zahradní realizace rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu. Povrch rýhy po realizaci rekonstrukce sítí bude zapraven pouze provizorně. V koordinaci 
s těmito akcemi proběhne realizace výměny kabelového vedení a sloupů veřejného osvětlení. Výměnu 
VO zajišťuje provozovatel Centrum technických služeb Kuřim. 
 
Vzhledem k tomu, že po rekonstrukci sítí velká část zpevněných ploch zanikne, je potřeba tyto plochy 
ve stávajících poměrech obnovit. Zahájení stavebních prací na obnově uličního prostoru je 
naplánováno v co nejkratším možném termínu po dokončení stavebních prací na inženýrských sítích 
a předání samotné stavby městu. 
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Doba plnění dle smlouvy o dílo: 
· provádění díla je stanoveno na 150 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště; 
· k přerušení stavebních prací dojde v případě nepříznivých klimatických podmínek, které 

nevyhovují technologickým postupům; 
· dílčí plnění - stavební objekt komunikace vč. vpustí bude zprovozněn pro autobusovou 

dopravu IDS JMK do 75 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště uzavřením Dohody 
a Rozhodnutím o předčasném užívání díla…… 

 
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele: 
Město zastupuje a administraci veřejné zakázky provádí v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek pro výkon zadavatelských činností paní Renata Petrželová, se sídlem Růžová 183, 783 49 
Lutín. 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena. Dodavatel 
s nejnižší nabídkovou cenou dle administrátora splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení. 
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného Dodavatele je uvedeno v příloze 
č. B. 
Realizace akce ve výši 8.560.006,39 Kč bude hrazena z ORG 1356000000 „Ul. Zahradní - 
rekonstrukce uličního prostoru“. 
 
Přílohy: A - zpráva o hodnocení nabídek 

 B - posouzení splnění podmínek účasti 
 C - návrh smlouvy 

 
 
Na jednání se dostavil v 15:05 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
S. Bartoš - zatím běží lhůty. Nikdo se neodvolal. 
P. Ondrášek - jak je to s termínem? 
S. Bartoš - komunikaci požadujeme dokončit do konce roku, ale chodníky a veřejné osvětlení do 
poloviny příštího roku. Musíme se domluvit na harmonogramu prací. 
P. Ondrášek - vyčleněné peníze budou letos potřeba? 
S. Bartoš - nebudeme je letos všechny potřebovat. 
D. Sukalovský - zatím nemáme stavební povolení. 
 
Přijaté usnesení: 432/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o hodnocení nabídek a v Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 
vybraného dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou formou 
zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Kuřim - obnova komunikace ulice 
Zahradní“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností PORR, a. s., se 
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 7.074.385,44 Kč bez DPH, 
tj. 8.560.006,39 Kč vč. DPH. 

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

9. Kuřim, Legionářská I. - rek. kanalizace a vodovodu - náhradní 
parkoviště 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - 

náhradní parkoviště“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2019-004 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
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Uvedená zakázka souvisí s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu na ul. Legionářská. Celková dopravní 
uzavírka v ul. Legionářská vyžaduje zajištění objízdných tras pro linkové autobusy a dotkne se i všech 
navazujících ulic. 
Vzhledem k rozsahu dopravních omezení, zejména pak četných úseků se zákazem parkování, dojde 
k výrazné redukci parkovacích stání po celou dobu trvání stavby. 
 
Z toho důvodu bude vhodné vybudovat pro potřeby občanů náhradní parkovací plochy. 
 
Odbor investiční doporučuje radě města uzavřít smluvní vztah s dodavatelem stavebních prací na ul. 
Legionářská společností EVT Stavby, s. r. o., a to na základě odlišného postupu při výběru 
zhotovitele. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1330 000 000. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka  
 
Přijaté usnesení: 433/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele 
a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností EVT Stavby, s. r. o., 
V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766 za cenu 225.290,30 Kč bez 
DPH (tj. 272.602,00 Kč s DPH) ve věci vybudování zpevněných ploch pro 
parkování na zakázce „Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
- náhradní parkoviště“. 

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

10. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 
kapacit – III. etapa – dopravní řešení, Dodatek č. 2 k SOD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 2019/D/0027. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci 
a změna poddodavatele. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- odpočtu za provedení plechových psaníček u brán a branky a přemístění laviček - ZL č. 4.............  
  - 6.296,96 Kč bez DPH 
Projektová dokumentace pro SO 901 oplocení obsahuje provedení brán a branky se spodní částí 
formou plechového „psaníčka“. Z důvodu sjednocení typu bran v areálu školy rozhodl investor 
o provedení bran bez „psaníček“. V době projektování byly v místě budoucí retence umístěny 2 lavičky 
u hřiště za DDM. Soupis prací obsahuje jejich odstranění a následnou montáž. V době realizace však 
lavičky u hřiště už nebyly, tyto položky tedy budou ze soupisu prací odečteny. 
 
- výměně rozvaděče RF 6:5 - ZL č. 5 .............................................................. 30.936,32 Kč bez DPH 
Projektová dokumentace pro SO 421 uvádí napojení nových rozvodů VO do stávající rozpojovací 
skříně RF 6:5. Stávající skříň je však typ 4:3, na dopojení dalšího okruhu není ve skříni místo. 
Stávající rozpojovací skříň bude proto nahrazena skříní velikosti 6:5 dle předpokladu PD. 
 



 
 

 

12 

- odpočtu prací při překládce kabelů  - ZL č. 6 .............................................. - 42.430,00 Kč bez DPH 
Projektová dokumentace pro SO 431 a 432 předpokládá snížení nivelety stávajících kabelů v místě 
napojení budované komunikace na ul. Otevřenou v místě původního chodníku. Z důvodu 
nedostatečné délky kabelů lze snížení nivelety provést v menším rozsahu, než požaduje PD. Rozsah 
prací byl upřesněn se správci sítí a soupis prací je ponížen o neprovedené práce. 
 
- terénních úpravách stupni ze ztraceného bednění v ul. Jelínkových - ZL č. 7 ..................................  
  10.790,00 Kč bez DPH 
Projektová dokumentace neobsahuje položky pro obnovení stávajících stupňů ve svahu mezi ulicí 
Jelínkových a hřištěm DDM v místě provádění dešťové kanalizace a pokládky kabelu VO. Soupis 
prací byl doplněn o položky pro jejich obnovení. 
 

- přeložení chodníku v ul. Otevřená - ZL č. 8 .................................................. 50.216,05 Kč bez DPH 
Po dokončení prací na VO rozhodl investor z důvodu značného zasažení stavbou o opravě chodníku 
podél ulice Otevřená v části mezi nově budovanou komunikací a bývalým hlavním vchodem školy. 
Soupis prací byl tedy rozšířen o předláždění chodníku v celé šířce. 
 
- lokální opravě komunikace před vjezdem - ZL č. 9 ....................................... 19.925,00 Kč bez DPH 
V době výstavby zpomalovacího prahu v místě napojení nové komunikace na ul. Otevřená byla stavba 
nucena používat příjezd do ostatních částí stavby po účelové komunikaci ke dvoru základní školy. Při 
pojezdech nákladními vozidly došlo z důvodu nekvalitního podloží k poškození povrchu komunikace 
před vjezdem č. p. 1287. Na základě upozornění majitele byla provedena lokální oprava komunikace. 
 
- provedení dlažby a oplocení okolo skleníku - ZL č. 10 ................................. 19.172,75 Kč bez DPH 
Na základě požadavku provozovatele školy bylo dílo rozšířeno o plochu z dlažby s konstrukcí pro 
pojezd v prostoru před skleníkem školy a oplocení mezi skleníkem a budovou DDM. 
 
- přemístění basketbalového koše - ZL č. 11 .................................................. 10.714,03 Kč bez DPH 
Na základě požadavku na změnu orientace basketbalového hřiště za DDM, rozhodl objednatel 
o přemístění basketbalového koše, tyto položky byly doplněny do soupisu prací. 
 
Cena víceprací Dodatek č. 2 
Cena víceprací bez DPH  ................................ 141.754,15 Kč 
DPH  .................................................................. 29.768,37 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  ................................. 171.522,52 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 2 
Cena méněprací bez DPH  .............................. - 48.726,96 Kč 
DPH  ................................................................ - 10.232,66 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................... - 58.959,62 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 2  
Cena celkem Dodatek č. 1 bez DPH  ................ 93.027,19 Kč 
DPH  .................................................................. 19.535,71 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 1 vč. DPH  ............. 112.562,90 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2019/D/0027 
Cena kmenová smlouva bez DPH ............... 6.431.760,00 Kč 
Navýšení Dodatek č. 1 bez DPH ..................... 153.807,01 Kč 
Navýšení Dodatek č. 2 bez DPH ....................... 93.027,19 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ................. 6.678.594,20 Kč 
DPH  ............................................................. 1.402.504,78 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  ................ 8.081.098,98 Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 93.027,19 Kč bez DPH, 
tj. 112.562,90 Kč vč. DPH. 
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V průběhu realizace stavby zhotovitel zažádal o změnu poddodavatele, jehož předmětem plnění jsou 
zemní práce. Z důvodu provedené změny je nutné aktualizovat přílohu č. 4 Seznam poddodavatelů, 
která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
OI doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0027. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 SOD 2019D0027 

 B – změnový list 
 
Přijaté usnesení: 434/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0027 

na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových 
výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ se společností Stavební firma 
MATYÁŠ, s. r. o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který 
spočívá v navýšení ceny díla o 112.562,90 Kč vč. DPH a změně poddodavatele 
z důvodu dle zápisu. 

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

11. Městská sportovní hala v Kuřimi – venkovní schodiště 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V rámci stavby Sportovní haly bylo zhotoveno pohledové venkovní schodiště, které tvoří dominantu při 
vstupu do samotné haly. Toto schodiště bylo již při samotné instalaci prověřeno zkouškou na 
protiskluznost. Tato zkouška vyšla v pořádku, protiskluznost je vyhovující dle předepsaných 
požadavků a odpovídá normě. Bohužel během vlhkých podzimních a zimních dnů, kdy zůstává na 
povrchu vlhkost, se schodiště stává kluzkým a reálně hrozí nebezpečí úrazu, proto je třeba zabývat se 
možností nápravy. 
 
Navrhnutá řešení jsou: 

1. Probarvený epoxidový nátěr se vsypem 
2. Broušení vodorovného povrchu diamantem a napuštění povrchu nízkovizkózní kapalinou 

na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru Hydroinn S. 
 
Zhotovitel stavby, společnost E.PROXIMA, s. r. o., se vyjádřil k držení záruky dodaných schodů, že 
s úpravou souhlasí a bude držet záruku na statiku schodů, ale v případě broušení již nebude dále 
držet záruku na povrchovou úpravu a případné odrolení a odmrznutí vrstvy stěrky, která bude 
spřažena s hladkým povrchem betonu v oblasti krytí betonu v konstrukci. Pokud by systém odmrzl, tak 
další zbroušení může mít vliv na následné aplikace zmenšení krytí a nasákavosti. Stupně schodů jsou 
z betonu C45 a obava z rozpadnutí betonu by neměla být podle zhotovitele žádná, ale stálost nové 
úpravy povrchu nemohou garantovat. Obě varianty byly na místě konzultovány s projektantem stavby, 
arch. Milanem Vítem, doporučil variantu broušení. 
 
Z výše uvedených důvodů (částečná ztráta záruky, schody s protiskluznou úpravou) OI navrhuje podat 
informaci společnosti E.PROXIMA s.r.o., Holická 1099/31, Hodolany Olomouc, IČ 25395602 o změně 
záruky a uzavřít objednávku se společností Blatrysk na úpravu protiskluznosti venkovního schodiště 
ke sportovní hale. Společnost Blatrysk, s. r. o., má s těmito úpravami betonů dlouholeté zkušenosti. 
Opravu je třeba zvládnout co nejdříve, dokud to dovolí klimatické podmínky. 
 
Diskuse: 
M. Vlk - povrchová vrstva betonu už je narušená. 
P. Ondrášek - ano, ví o tom. 
D. Sukalovský - to co je tam už teď špatně, tak jsme reklamovali? 
P. Ondrášek - reklamovali jsme odštěpené rohy. Ztratili jsme vrchní film na povrchu schodu. 
D. Sukalovský – tak to bychom mohli reklamovat, respektive je požádat o finanční spolupráci. 
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P. Ondrášek - můžeme zkusit jednat o tom, že tím, že budeme schody brousit, tak nemusí provést 
úpravu povrchu a ty peníze, které by do toho vložili, by dali nám. 
S. Bartoš - je důležité si uvědomit, že pokud přijde námraza, tak schody budou stejně klouzat. 
 
Přijaté usnesení: 435/2019 - RM schvaluje uzavření objednávky pro povrchovou úpravu venkovního 

schodiště sportovní haly se společností Blatrysk, s. r. o., Šumavská 524/31, 602 00 
Brno, IČ 60721634. 

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

12. Smlouva o hudebním vystoupení - THE PEOPLE music s. r. o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
V pátek 13. 3. 2020 se bude v kulturním domě v Kuřimi konat ples města. K tanci a poslechu bude 
hrát kapela THE PEOPLE music, s. r. o. V příloze předkládáme smlouvu a žádáme radu města 
o schválení. Cena vč. dopravy činí xxxxxx Kč s DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 436/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy se společností THE PEOPLE music, 

s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07430434 na hudební vystoupení na plese 
města Kuřimi dne 13. 3. 2020. 

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

15. Umístnění světelného nápisu na budovu Wellness Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Provozovatel restaurace na Wellness Kuřim, pan František Šrámek, prostřednictvím jednatele 
Wellness Kuřim (WK) požádal o souhlas s umístěním reklamního světelného nápisu „Restaurace“ na 
východní straně budovy Wellness Kuřim dle přiložené vizualizace. K tomu potřebuje souhlas města 
jako vlastníka budovy. Jednatel Wellness Kuřim se záměrem doporučuje souhlasit. Přiložená varianta 
provedení je navržena v délce 5000 mm a je v souladu s designem stávajícího nápisu na budově. 
Žadatel je ochoten nést náklady na úhradu výroby nápisu včetně konstrukce. Důvodem je špatná 
dohledatelnost ze strany návštěvníků, že restaurace a bistro jsou provozovány v budově aquaparku. 
 
Přílohy: A - vizualizace 
 
Přijaté usnesení: 437/2019 - RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním světelného označení 

restaurace na městské budově Wellness Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
 
 
 

16. Zápis z komise výstavby a dopravy ze dne 7. 10. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 7. 10. 2019 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi. 
 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 



 
 

 

15 

1. Žádost o změnu ÚP Kuřim, žadatel  VPI III, s. r. o. 
2. Žádost o změnu ÚP 
3. Zateplení bytového domu, Jungmannova 866/6, 867/8 
4. RD Červenáčkova parc. č. 4522/46 a parc. č. 4522/61 
5. RD Červenáčkova parc. č. 4522/73 
6. Různé 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 - schvaluje: 
D. Sukalovský - nesouhlasí se zastřešením balkonu. 
J. Vlček - hlasovalo společenství o zastřešení? 
S. Bartoš - jsme spoluvlastníci, a pokud tyto práce vyžadují stavební povolení, tak jsme i účastníci 
řízení. 
P. Ondrášek - žadatel nejdříve zjišťuje, jestli by rada města projekt schválila. Kulatá varianta 
zastřešení je hrozná. 
PRO: 1 (P. Ondrášek)  PROTI:1 (D. Sukalovský)  ZDRŽELI SE: 3 (J. Vlček, 
L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Bod č. 2 - rada města souhlasí se změnou územního plánu dle bodu č. 2. 
S. Bartoš - daný bod bude předložen do zastupitelstva. 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 3 - schvaluje závěr komise: 
D. Sukalovský - souhlasíme se zateplením domu. Žádáme předložit barevné řešení, se kterým bude 
rada města seznámena. 
PRO: 4    ZDRŽEL SE: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Bod č. 4 
D. Sukalovský - žádá dodat celou dokumentaci. Žádá p. Bartoše k tomu svolat jednání. Lokalita by 
měla být tvořena jednotně. 
Radní o tomto bodu nehlasovali. 
 
 
Bod č. 5 
Radní o tomto bodu nehlasovali. 
 
 
Bod č. 6 - bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 438/2019 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy ze 

dne 7. 10. 2019 v bodě 6, schvaluje bod 3 a neschvaluje bod 1, dle zápisu 
příloze. RM souhlasí se změnou územního plánu dle bodu č. 2. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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17. Interiér kanceláří radnice Kuřim – dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na základě usnesení č. 389/2019 ze dne 4. 9. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo č. 2019/D/0132 se 
společností Fersto, s. r. o., K Lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 v celkové hodnotě 276.364 Kč vč. 
DPH pro dodávku a montáž interiérového vybavení na MěÚ Kuřim. 
 
S ohledem na stavební úpravy, které zatím nebyly realizovány v místnosti č. 304 a budou realizovány 
s dalšími pracemi na MěÚ na konci října 2019 doporučuje OI radě města uzavření dodatku č. 1 pro 
změnu termínu dokončení prací nejpozději do 10. 11. 2019. 
 
Přijaté usnesení: 439/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0132 

se společností Fersto, s. r. o., se sídlem K Lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 se 
změnou termínu dokončení prací do 10. 11. 2019. 

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

18. Rozpočtové opatření č. 9 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Správa Sportovního areálu Kuřim požádala o provedení rozpočtového opatření, navýšení ORGu 9054 
Plavecký areál o částku 121.000 Kč, z důvodu nutné opravy havárie kompresorů. 
 
výdaje  ORG 9054 Plavecký areál  ORJ 12     121.000 Kč 
výdaje  ORG 9999 Rezerva  ORJ 5   - 121.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 440/2019 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 2019, 

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

19. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
odvodnění ploch 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

odvodnění ploch“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-018 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Vzhledem k provázanosti realizace odvodnění ploch do retenční nádrže ve sportovním areálu 
s ostatními stavbami v daném místě OI navrhuje radě města v souladu se směrnicí č. S4/2018/RM pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr 
zhotovitele společnost EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 
Brno, IČ 45274924, a to za cenu 1.148.485,27 Kč vč. DPH (tj. 949.161,38 Kč bez DPH). Akce bude 
hrazena z ORG 1354 000 000 „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu“. 
 
Přijaté usnesení: 441/2019 - 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 - odvodnění ploch“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast 
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Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 za cenu 1.148.485,27 Kč vč. 
DPH ve věci realizace části odvodnění ploch. 

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

20. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
pronájem PZ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na investiční akci Sportovní areál v Kuřimi bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. 
V současné době je stavba realizována. 
Pro propojení stávajícího a nově zbudovaného prodloužení plynovodního řadu je třeba uzavřít 
Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení. 
 
OI doporučuje radě města schválit Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení 
č. 9419002420/4000226326. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 442/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem plynárenského zařízení pro akci 

„Sportovní areál v Kuřimi“ se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. 

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

21. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
retence – dodatek č. 1 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

retenční nádrž zemní práce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-016 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Na základě usnesení č. 298/2019 ze dne 3. 7. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo č. 2019/D/0091 se 
společností PURECO Environment, s. r. o., Brněnská 1116, 664 42 Modřice, IČ 29226457 v celkové 
hodnotě 3.424.300 Kč vč. DPH pro dodávku a montáž retenční nádrže. 
 
S ohledem na vzdálenější umístění čerpadla od rozvaděče, než bylo plánováno, vznikají při realizaci 
vícepráce. OI navrhuje radě města schválit uzavření dodatku č. 1 se společností PURECO 
Environment, s. r. o., Brněnská 1116, 664 42 Modřice, IČ 29226457 v hodnotě 10.285 Kč vč. DPH 
(tj. 8.500 Kč bez DPH). 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 443/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0091 

se společností PURECO Environment, s. r. o., se sídlem Brněnská 1116, 664 42 
Modřice, IČ 29226457, který spočívá v navýšení ceny o díla o 10.285 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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22. Městský stadion Kuřim – rekonstrukce - odvodnění areálu - 
projekt - dodatek č. 6 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Změna termínu plnění SOD 
Název (předmět) zakázky:  „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-010 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
ORG:     1365 000 000 
 
Dne 24. 7. 2019 Rada města Kuřimi schválila uzavření dodatku č. 5 na projekt „Městský stadion Kuřim 
- rekonstrukce - odvodnění areálu“, jehož předmětem byla jednostupňová projektová dokumentace pro 
vydání společného povolení (DUR+DSP) v podrobnosti pro provedení a zadání stavby s termínem 
odevzdání 10. 10. 2019. Z důvodu vyjasňování zadání a dodání podkladů, dojde k prodloužení 
termínu odevzdání do 24. 10. 2019. 
OI žádá o schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110. Předmětem dodatku je změna 
termínu plnění z důvodu upřesnění zadání předmětu smlouvy týkajícího se odvedení dešťových vod 
z areálu atletického stadionu. 
 
Přijaté usnesení: 444/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 

na zakázku „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění areálu“ se 
společností Deals Management, a. s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 
Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385, který spočívá ve změně termínu plnění a upřesnění 
zadání z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 16:55 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 9. 10. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 10. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Žádost Spolku příznivců ZŠ Tyršova v Kuřimi 
3 Robert Bílý, Kuřim – přechod nájmu, nájemní smlouva 
4 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 4A - žádost o souhlas s vyřazením nepotř. majetku 
 4B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 4C - vyřazovací protokoly 
5 Zápis č. 5/2019 z jednání komise školské dne 23. 9. 2019  
 5A - zápis   
6 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pozemkové služebnosti cesty pro plynovou regulační 

stanici 
 6A - situace 
 6B - GP 
 6C - návrh smlouvy 
7 Vyřazení majetku  
 7A - vyřazovací protokol - nábytek 
 7B - vyřazovací protokol IT 
 7C - servisní listy IT 
8 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  - „Kuřim - obnova komunikace ulice 

Zahradní“ 
 8A - zpráva o hodnocení nabídek 
 8B - posouzení splnění podmínek účasti 
 8C - návrh smlouvy 
9 Kuřim, Legionářská I. - rek. kanalizace a vodovodu - náhradní parkoviště 
 9A - cenová nabídka (kalkulace) EVT stavby s. r. o. 
10 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – dopravní 

řešení, Dodatek č. 2 k SOD 
 10A - dodatek č. 2 
 10B - změnový list 
11 Městská sportovní hala v Kuřimi – venkovní schodiště  
12 Smlouva o hudebním vystoupení - THE PEOPLE music s.r.o. 
 12A - smlouva  
13 O2 Czech Republic, a.s. – Dohoda o ukončení nájmu pozemku pro telefonní budku 

a odkoupení kabiny pro jiné využití 
 13A - situace 
 13B - dohoda o skončení nájmu 
 13C - kupní smlova 
13/1 O2 Czech Republic, a.s. – Dohoda o ukončení nájmu pozemku pro telefonní budku 

a odkoupení kabiny pro jiné využití 
14 Zvýšení nájemného v obecních bytech, pověření vedoucí OMP 
 14A - tržní nájemné stanovené znalcem 
14/1 Zvýšení nájemného v obecních bytech, pověření vedoucí OMP 
15 Umístnění světelného nápisu na budovu Wellness Kuřim 
 15A - vizualizace 
16 Zápis z komise výstavby a dopravy ze dne 7. 10. 2019 
 16A - zápis 
17 Interiér kanceláří radnice Kuřim – dodatek č. 1 
18 Rozpočtové opatření č. 9 
19 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – odvodnění ploch 
20 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – smlouva o připojení 

k distribuční soustavě 
 20A - smlouva PZ 
21 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – retence – dodatek č. 1 
 21A - cenová nabídka 
22 Městský stadion Kuřim – rekonstrukce - odvodnění areálu - projekt - dodatek č. 6 


