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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2019 konané dne 23. 10. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady 
města. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 10. 2019 

2 OVEKO, a. s. – žádost o prodloužení pachtu pozemků 

3 Róbert Petik, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, přidělení bytu, nová nájemní 
smlouva, Emil Sadílek, Kuřim – přidělení bytu, nová nájemní smlouva 

3/1 Róbert Petik, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, přidělení bytu, nová nájemní 
smlouva, Emil Sadílek, Kuřim – přidělení bytu, nová nájemní smlouva 

3/2 Róbert Petik, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, přidělení bytu, nová nájemní 
smlouva, Emil Sadílek, Kuřim – přidělení bytu, nová nájemní smlouva 

4 Dopravní terminál Kuřim - zadání inženýrskogeologického průzkumu 

5 Výkon TDI na stavbu „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ 

6 Záměr využití nemovitého majetku 

7 Žádost o finanční spolupráci Spolek LÍPA 

8 Sjezd na pozemek p. č. 329/3 

9 Odměna jednateli společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o. 

10 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kuřim 

11 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Společenské a kulturní centrum Kuřim 

12 Zvýšení nájemného v obecních bytech – doplnění 

13 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa“ 

14 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. - umístění návěsu kamionu pro vzdělávací činnost 

15 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 10. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 407/2019 ze dne 25. 9. 2019 
Důvodová zpráva 
plynoměr na tomto odběrném místě je namontován od 3. 9. 2019 a topení v Klubu seniorů je funkční, 
záloha na spotřebu uhrazena, dodatek ale není zatím potvrzen druhou smluvní stranou. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 15. 11. 2019. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení 
 
Přijaté usnesení: 445/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 10. 

2019 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 407/2019 do 15. 11. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2. OVEKO, a. s. – žádost o prodloužení pachtu pozemků 
(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., žádala 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, rozšíření pachtu 

bylo schváleno. 
Nyní společnost OVEKO, a. s., žádá o prodloužení platnosti Pachtovní smlouvy č. 2016/O/0034 ze 
dne 30. 6. 2016 do konce roku 2025 z důvodu, že na propachtovaných pozemcích realizovala opravu 
pastevního oplocení a žádala SZIF o finanční podporu. Podmínkou dotace je doba udržitelnosti 
projektu 5 let od proplacení dotace. 
 
OMP předkládá záměr na prodloužení doby pachtu pozemků a poté bude na základě samostatného 
usnesení RM uzavřen Dodatek č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 2016/O/0034 na dobu určitou do 31. 12. 
2025 a zvalorizováno pachtovné o 5,3% (což je součet inflace za uplynulé 3 roky platnosti nynější 
smlouvy). Navýšené pachtovné činí 0,17 Kč/m

2
/rok (1.700 Kč/ha/rok). 

 
 
Na jednání se v 14:20 hod dostavila Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 446/2019 - RM schvaluje záměr propachtovat pozemek parc. č. 3742/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře 5.222 m
2
, 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 31. 12. 2025 za pachtovné ve výši 
0,17 Kč/m

2
/rok bez valorizace. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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3. Róbert Petik, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
přidělení bytu, nová nájemní smlouva, Emil Sadílek, Kuřim – 
přidělení bytu, nová nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 832/8, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 831, 832 v ul. Zborovská, který je součástí pozemku parc. č. 1849, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem tohoto bytu byl pan Emil Sadílek. Panu Sadílkovi skončila nájemní smlouva dne 30. 11. 
2018. Pan Sadílek sice dne 16. 11. 2018 o prodloužení nájemní smlouvy požádal, avšak nová 
nájemní smlouva s ním uzavřena nebyla. 
OMP nechal v roce 2018 ve výše uvedeném bytě zhotovit etážové topení s novým plynovým 
kondenzačním kotlem. Pan Sadílek při zhotovení etážového topení spolupracoval, ovšem nesdělil, že 
má již několik let zdemontovaný plynoměr. Toto bylo oznámeno městu Kuřim až zhotovitelem 
etážového topení po dokončení prací. OMP proto apeloval na pana Sadílka, aby zařídil připojení 
plynoměru ještě v měsíci listopadu 2018. K tomu však nedošlo, proto nebyla panu Sadílkovi nájemní 
smlouva prodloužena. Pan Sadílek však byt i nadále užíval, a to bez právního důvodu, hradil také 
bezdůvodné obohacení, které se rovná výši nájemného a záloh na služby. OMP se také snažil panu 
Sadílkovi doručit výzvu k vyklizení bytu, avšak neúspěšně. Pan Sadílek přestal s OMP komunikovat, 
ani inspektorovi veřejného pořádku se nepodařilo pana Sadílka kontaktovat. 
Až v měsíci červnu 2019 se pan Sadílek dostavil na OMP, začal s OMP spolupracovat a vzniklou 
situaci řešit. OMP navrhl panu Sadílkovi přestěhování do menšího bytu bez nutnosti připojení 
plynoměru s tím, že jako starobní důchodce také ušetří náklady na bydlení. 
OMP vytipoval rodinu z řad stávajících nájemců, která má v užívání obecní byt 1+kk v ul. Wolkerova. 
Jedná se o rodinu pana Róberta Petika. Pan Petik souhlasil s tím, že se do bytu č. 832/8 v ul. 
Zborovská přestěhuje. OMP současně panu Sadílkovi nabídl, že se nastěhuje do bytu 1+kk. S tímto 
příslibem pan Sadílek byt opustil a našel si dočasné náhradní bydlení. 
Byt č. 832/8 však byl (kromě etážového topení) v původním stavu. Ve spolupráci s OMP začal pan 
Petik byt opravovat. V rámci oprav bytu byla vyměněna okna, zrekonstruována koupelna, WC, 
kuchyně a všechny stěny bytu. Byl připojen plynoměr a v dohledné době dojde ke zprovoznění kotle. 
Ke dni 1. 11. 2019 se pan Petik i s rodinou přestěhuje do bytu v ul. Zborovská. Současně se pan 
Sadílek nastěhuje do bytu v ul. Wolkerova. 
 
Pan Petik má nyní nájemní smlouvu k bytu č. 947/66 v ul. Wolkerova uzavřenou na dobu určitou, a to 
do 31. 7. 2020. OMP proto navrhuje stávající smlouvu ukončit dohodou ke dni 31. 10. 2019; byt 
č. 832/8 navrhuje OMP panu Petikovi přidělit ve smyslu Čl. 9 bod 1) Pravidel města Kuřimi o volných 
bytech v majetku města č. P1/2016/ZM a uzavřít novou nájemní smlouvu k bytu č. 832/8 v ul. 
Zborovská na dobu neurčitou. Pan Petik je nájemcem města již od 1. 8. 2013 a své závazky od 
samého počátku plní řádně. 
 
Dále OMP navrhuje přidělit panu Emilu Sadílkovi byt č. 947/66, 1+kk, umístěný ve IV. 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, a to ve smyslu Čl. 9 bod 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku 
města č. P1/2016/ZM. Současně OMP doporučuje schválit uzavření nájemní smlouvy s panem 
Sadílkem, a to ve stejném režimu jako dosud - na dobu určitou jednoho roku. 
 
Vzhledem ke zvyšování nájemného v obecních bytech navrhuje OMP schválit měsíční nájemné 
u obou nových nájemních smluv ve výši 78 Kč/m

2
. 

 
Přijaté usnesení: 447/2019 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Róbertem 

Petikem, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
obecního bytu č. 947/66, 1+kk, umístěného ve IV. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je součástí pozemku p. č. 1418/1, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 10. 2019. 

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



 
 

 

4 

3/1. Róbert Petik, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
přidělení bytu, nová nájemní smlouva, Emil Sadílek, Kuřim – 
přidělení bytu, nová nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 448/2019 - RM schvaluje přidělení bytu č. 832/8, 2+1, umístěného ve 

III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 831, 832 v ul. Zborovská, který je 
součástí pozemku p. č. 1849, 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, panu 
Róbertovi Petikovi, trvale bytem xxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, a uzavření nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou 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). 
 
 
 

3/2. Róbert Petik, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
přidělení bytu, nová nájemní smlouva, Emil Sadílek, Kuřim – 
přidělení bytu, nová nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 449/2019 - RM schvaluje přidělení bytu č. 947/66, 1+kk, umístěného ve 

IV. nadzemním podlaží 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, panu Emilu 
Sadílkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, a uzavření nájemní smlouvy 
na dobu určitou do 31. 10. 2020 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). 
 
 
 

12. Zvýšení nájemného v obecních bytech – doplnění 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 9. 10. 2019 projednala materiál ke zvýšení nájemného 
v obecních bytech v Kuřimi a přijala toto 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
. 

 
Po jednání se zástupcem organizace Česká republika, Vězeňská služba České republiky navrhuje 
OMP schválit i pro byty č. 817/2 ul. Legionářská, č. 906/3 ul. Jungmannova a č. 1204/1 ul. Na 
Loučkách nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. bez valorizace. 

 
Přijaté usnesení: 450/2019 - RM schvaluje zvýšení měsíčního nájemného v obecních bytech 

pronajatých organizaci Česká republika, Vězeňská služba České republiky, a to 
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v bytě č. 817/2 ul. Legionářská, č. 906/3 ul. Jungmannova a č. 1204/1 ul. Na 
Loučkách z 56 Kč/m

2
 na 78 Kč/m

2
. 

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

13. GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Na investiční akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - 
dopravní řešení“ bylo Radou města Kuřimi dne 26. 8. 2019 schváleno uzavření smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností GasNet, s. r. o., 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem, IČ 27295567. Tato smlouva byla následně 
uzavřena. Město Kuřim se v ní zavazuje zajistit, nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka 
plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) k projektové dokumentaci stavebních objektů přeložek PZ pro 
účely povolení stavby dle stavebního zákona, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB 
s vlastníkem pozemků dotčenými přeložkou PZ, tj. na pozemky parc. č. 1452/1 a 2786/51 vše v k. ú. 
Kuřim, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi - vizte př. A. 
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností GasNet, 
s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene dle 
př. A. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jelikož se jedná o investici města, bude úplata 
za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH. Náklady (GP, kolek) za zřízení věcného 
břemene ponese investor - město Kuřim. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení 
věcného břemene předkládá OMP v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

 B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 451/2019 - RM 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. 1452/1, 
2786/51 vše v k. ú. Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč bez DPH. Úplatu za 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. 

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

14. SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. - umístění návěsu kamionu pro 
vzdělávací činnost 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Dne 21. 10. 2019 se dostavil pan Ing. Vojtěch Novotný, ředitel SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o., a požádal 
o možnost umístění návěsu kamionu Fablab Experience sloužícího ke vzdělávací činnosti pro 
studenty škol ve dnech 6. - 8. 11. 2019 na části pozemku parc. č. 3 v k. ú. Kuřim o výměře 70 m

2
 na 

ulici Pátera Peši, vizte příloha. 
 
Přílohy: A - situace 
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Přijaté usnesení: 452/2019 - RM schvaluje bezúplatné umístění návěsu kamionu Fablab 
Experience sloužícího ke vzdělávací činnosti pro studenty škol ve dnech 6. - 8. 11. 
2019 na části pozemku parc. č. 3 v k. ú. Kuřim o výměře 70 m

2
 s podmínkou 

uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešla v 14:33 hod Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

4. Dopravní terminál Kuřim - zadání inženýrskogeologického 
průzkumu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Dopravní terminál Kuřim - IG průzkum“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-017 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 

 
Uvedená zakázka souvisí s plánovanou realizací Dopravního terminálu v Kuřimi. Pro zajištění 
komfortu cestujících při přestupech plánujeme vybudovat zastřešení autobusových zastávek ocelovou 
konstrukcí. 
 
V této souvislosti projektujeme zastřešení před nádražní budovou, kde se na základě vyjádření 
jednotlivých správců inženýrských sítí, vyskytují četné kabelové trasy a ostatní inženýrské sítě. 
Konstrukci zastřešení dopravního terminálu nebude tedy možné z prostorových důvodů založit na 
objemných betonových patkách, ale bude třeba zvážit hlubinné založení na pilotách případně skupině 
mikropilot. 
 
Za tímto účelem je třeba nechat vypracovat podrobnější inženýrskogeologický průzkum lokality, jako 
podklad pro statický výpočet založení. 
 
OI navrhuje uzavřít smluvní vztah na zajištění inženýrskogeologického průzkumu u společnosti AQUA 
ENVIRO, která již v lokalitě zpracovávala hydrogeologický průzkum a vsakovací zkoušky. 
Z časových důvodů je třeba objednat průzkum odlišným postupem. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1385 „Dopravní terminál Kuřim“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 453/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci 
„Dopravní terminál Kuřim - IG průzkum“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se 
společností AQUA ENVIRO, s. r. o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, IČ 26907909 
za cenu 65.890 Kč bez DPH (tj. 79.727 Kč s DPH) ve věci zajištění IG průzkumu 
pro potřeby projektu zastřešení. 

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



 
 

 

7 

5. Výkon TDI na stavbu „Kuřim, obnova komunikace v ulici 
Zahradní“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
OI navrhuje Radě města Kuřimi v souladu s interní směrnicí S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, čl. VIII. Odlišné postupy, přímo schválit vykonavatele technického dozoru investora 
(dále jen „TDI“) na stavbu s názvem „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ Ing. Pavla Šudáka, 
xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 ve výši 69.000 Kč bez DPH, tj. 83.490 Kč, vizte návrh 
smlouvy. Výkon TDI je ve smlouvě stanoven od listopadu roku 2019 do května roku 2020. 
 
Obnově uličního prostoru v ulici Zahradní předcházela realizace rekonstrukce jednotné kanalizace 
a vodovodního řadu, která proběhla od 15. 7. do 15. 10. 2019. Následně proběhne v koordinaci přímo 
s realizací obnovy komunikace realizace veřejného osvětlení města Kuřimi s názvem akce „Kuřim, ul. 
Zahradní - obnova veřejného osvětlení“. 
 
Dne 9. 10. 2019 schválila RM uzavření smlouvy o dílo na realizaci obnovy uličního prostoru se 
společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašice, 100 00 Praha 10, v celkové hodnotě 
cca 8.560.000 Kč. Zahájení realizace je naplánováno na začátek listopadu po podpisu smlouvy o dílo. 
 
Pan Ing. Pavel Šudák k všestranné spokojenosti zástupců města Kuřimi dozoroval rekonstrukci 
uličního prostoru v ulici Na Zahrádkách, obnovu uličního prostoru v ulici Úvoz, rekonstrukci chodníků 
v ul. Tyršova a Tišnovská, nově vybudovanou cyklostezku Kuřim, Lipůvka a zná prostředí realizace 
stavby. 
 
Částka ve výši 83.490 Kč bude čerpána z ORG 1356000000 „Kuřim, obnova komunikace v ulici 
Zahradní“. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 454/2019 - RM schvaluje odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na 
stavbu „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ a schvaluje jako 
vykonavatele TDI Ing. Pavla Šudáka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, 
IČ 01446487 v celkové hodnotě 69.000 Kč bez DPH, tj. 83.490 Kč vč. DPH za 
činnost po dobu provádění stavby. 

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

6. Záměr využití nemovitého majetku 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení Oznámení o záměru využití nemovitého majetku na 
základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Ve smyslu nového občanského zákoníku a zákona 
o obcích přistupuje město Kuřim k vodovodům a kanalizacím jako k nemovité věci. 
U těchto nemovitých věcí je třeba nejprve zveřejnit záměr nájmu. Obec má povinnost zveřejnit záměr 
po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce 
obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. 
 
Pro převzetí do provozu byly postupně ve spolupráci se zástupci kanalizačního provozu společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. opraveny na náklady města kanalizace pro veřejnou potřebu, 
a to: 
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· jednotná kanalizace DN 300, DN 400 v ulici Tišnovská „za hřbitovem“, umístěná na parc. 
č. 2779,  2773/7, 2773/20, 2773/18, 2773/19, 2773/1, 2773/10, 2773/5, 2773/4, 2773/3, 
2773/21, 2760/1, 2759/1, 2752, 2743/2, 2745/1, 2749/1, 2751, 2753, 2755, 2757/1 k. ú. Kuřim. 

 
· jednotné kanalizace DN 300 v Bezručově čtvrti - osm kusů odboček, umístěných na parc. 

č. 2107, 2136, 2109, 2111, 2114, 2113, 2116, 2119, 2135, 2140, 2139, 2141, 2147 k. ú. 
Kuřim; 

 
· jednotná kanalizace DN 300, DN 400 v ulici Jiráskova, umístěná na parc. č. 1369, 1389/1, 

1367/2, 1367/4, 1367/1, 1366/1, 1365/1, 1364/1, 1340, 1313/1 k. ú. Kuřim; 
 

· jednotná kanalizace DN 300 v ulici Tyršova u sokolovny, umístěná na parc. č. 550/1, 4230, 
432/3, 4220 k. ú. Kuřim. 

 
Na základě výše uvedeného žádá OI o schválení vyhlášení záměru pronajmout na dobu neurčitou 
nemovitý majetek - kanalizace pro veřejnou potřebu, společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., 
se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275. 
 
Přílohy: A - záměr pronájmu 
 
Přijaté usnesení: 455/2019 - RM schvaluje vyhlášení záměru pronajmout na dobu neurčitou 

jednotnou kanalizační stoku DN 300, DN 400 v ulici Tišnovská „za hřbitovem“, 
jednotnou kanalizační stoku DN 300 v Bezručově čtvrti - osm kusů odboček, 
jednotnou kanalizační stoku DN 300, DN 400 v ulici Jiráskova a jednotnou 
kanalizační stoku DN 300 v ulici Tyršova „u sokolovny“ společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, 
IČ 46347275. 

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

7. Žádost o finanční spolupráci Spolek LÍPA 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 17. 10. 2019 byla doručena žádost Spolku LÍPA 2015 o finanční spolupráci při pořádání již 
tradiční oblíbené akce „Mikulášská nadílka na Lipůvce“, která se koná 30. 11. 2019 od 16:30 hod. na 
Lipůvce. 
 
V roce 2018 schválila Rada města Kuřimi následující usnesení: 
 
Usnesení č. 589/2018 ze dne 20. 11. 2018 
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 
5.000 Kč Spolku LÍPA 2015, Lipůvka 112, IČ 04471415, jako podporu „Mikulášské nadílky na 
Lipůvce“. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
J. Vlček - navrhuje poskytnout dar ve výši 5.000 Kč. 
D. Sukalovský - žádá, aby byl na akci umístěn banner s logem města. 
 
Přijaté usnesení: 456/2019 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 5.000 Kč Spolku LÍPA 2015, Lipůvka 112, IČ 04471415, jako 
podporu „Mikulášské nadílky na Lipůvce“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož) Zdrželi se: 2 (P. Ondrášek, M. Vlk). 
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8. Sjezd na pozemek p. č. 329/3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení žádost na vybudování nového sjezdu na 
pozemek p. č. 329/3 v ulici Zahradní. Sjezd bude budován v koordinaci se stavbou ulice Zahradní 
(vizte příloha). Projekt byl vypracován Ing. Šamánkem, který zpracovával i projektovou dokumentaci 
pro ul. Zahradní. 
 
Přílohy: A - sjezd na pozemek p. č. 329 

B - sjezd na pozemek p. č. 329 
 
Přijaté usnesení: 457/2019 - RM schvaluje žádost na vybudování nového sjezdu na pozemek 

p. č. 329/3 v ulici Zahradní, dle přiloženého projektu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

9. Odměna jednateli společnosti Centrum technických služeb 
Kuřim, s. r. o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Na základě hodnocení ekonomických výsledků, hodnocení úrovně služeb společnosti a aktivní 
součinnosti při rozjezdu provozu kulturního domu navrhuji jednateli společnosti udělení odměny za rok 
2019. 
 
Přijaté usnesení: 458/2019 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centra technických služeb 

Kuřim, s. r. o., schvaluje Ing. Ladislavu Tomšů, jednateli Centra technických 
služeb Kuřim, s. r. o., odměnu za rok 2019 ve výši xxxxxx Kč. 

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

10. Odměna ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních 
služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim je zaměstnancem příspěvkové organizace a je zároveň 
statutárním orgánem. Nemůže si sama určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Přiznání 
odměny je v zákonné pravomoci rady města. 
Na základě hodnocení činnosti ředitelky, jejích aktivit při plnění úkolů navrhuji schválení odměny za 
rok 2019. 
 
Přijaté usnesení: 459/2019 - RM schvaluje ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková 

organizace, paní PhDr. Miloslavě Bártové odměnu za rok 2019 ve výši xxxxxx Kč. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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11. Odměna ředitelce příspěvkové organizace Společenské 
a kulturní centrum Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 18. 9. 2019 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zřízení příspěvkové organizace Společenské 
kulturní centrum Kuřim s účinností od 1. 1. 2019 a jmenovalo její ředitelkou paní Bc. Kateřinu Rovnou. 
Ředitelka je zaměstnancem příspěvkové organizace a je zároveň statutárním orgánem. Nemůže si 
sama určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Přiznání odměny je v zákonné pravomoci rady 
města. 
 
Na základě hodnocení jejich aktivit a plnění úkolů organizace a aktivní součinnosti při rozjezdu 
provozu kulturního domu navrhuji schválit ředitelce organizace udělení odměny za rok 2019. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - ředitelka vede nejen Společenské a kulturní centrum (dále jen SKCK), ale i knihovnu. 
P. Ondrášek - žádá, aby byl na webu SKCK uveden ceník pronájmů sálů v kulturním domě. 
L. Ambrož - myslí si, že by měl být ceník předložen ke schválení radě města. 
 
Přijaté usnesení: 460/2019 - RM schvaluje ředitelce Společenského a kulturního centra Kuřim, 

příspěvková organizace, paní Bc. Kateřině Rovné odměnu za rok 2019 ve výši 
xxxxxx Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 15:02 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 23. 10. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 10. 2019 
 1A - plnění usnesení 
2 OVEKO, a. s. – žádost o prodloužení pachtu pozemků 
3 Róbert Petik, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, přidělení bytu, nová 
 nájemní smlouva, Emil Sadílek, Kuřim – přidělení bytu, nová nájemní smlouva 
3/1 Róbert Petik, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, přidělení bytu, nová 
 nájemní smlouva, Emil Sadílek, Kuřim – přidělení bytu, nová nájemní smlouva 
3/2 Róbert Petik, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, přidělení bytu, nová 
 nájemní smlouva, Emil Sadílek, Kuřim – přidělení bytu, nová nájemní smlouva 
4 Dopravní terminál Kuřim - zadání inženýrskogeologického průzkumu 
 4A - cenová nabídka 
5 Výkon TDI na stavbu „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ 
 5A - návrh smlouvy 
6 Záměr využití nemovitého majetku 
 6A - záměr pronájmu 
7 Žádost o finanční spolupráci Spolek LÍPA 
 7A - žádost 
8 Sjezd na pozemek p. č. 329/3 
 8A - sjezd na pozemek p. č. 329 
 8B - sjezd na pozemek p. č. 329 
9 Odměna jednateli společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o. 
10 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kuřim 
11 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Společenské a kulturní centrum Kuřim 
12 Zvýšení nájemného v obecních bytech – doplnění 
13 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
 kapacit - III. etapa“ 
 13A - situace 
 13B - návrh smlouvy 
14 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. - umístění návěsu kamionu pro vzdělávací činnost 
 14A - situace 


