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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 36/2019 konané dne 13. 11. 2019 
 
Přítomni: 
Ing. Petr Ondrášek – první místostarosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady města 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání RM v 14:13 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 11. 2019 

2 Pověření vedoucí odboru majetkoprávního podpisem přihlášek do insolvence 

3 PSG Construction, a. s. – žádost o prodloužení nájmu pozemků 

4 Radek Peterka – nájemní smlouva  

5 David Havlík – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 

6 Libor Jelínek, Kuřim - splátkový kalendář 

7 Michal Kokojan, Kuřim – žádost o snížení nájemného 

8 Manž. Gazsikovi, Kuřim – sleva na nájmu 

9 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – dodatek č. 5 

10 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Městské sportovní haly v Kuřimi“ – dodatek č. 1 

11 Oplocení kolem sklepního bytu č. 1116/7 ul. Bezručova čtvrť 

12 Vyčlenění částky z drobných investic na zakoupení telefonní kabiny na náměstí 
1. května 

13 Výstavba dvou rodinných domů na parc. č. 4522/73 a 4522/46, 4522/61  

14 Zplnomocnění Centra technických služeb Kuřim, s. r. o., na pravomoc reklamovat 
závady na Společenském kulturním centru 

15 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2019 

16 Žádost Spolku příznivců ZŠ Tyršova v Kuřimi 

17 Žádost o udělení souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku - MŠ Zborovská 

18 VPS - individuální dotace 

19 Schválení ceníku organizace Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové 
organizace 
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20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 
služeb č. JMK 057189/19/OSV 

21 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - 
Dodatek č. 1 

22 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – pronájem PZ 

23 Nová klimatizace na budovu a do kanceláří MěÚ – projektová dokumentace 

24 Interiér kanceláří č. 218, 402 radnice Kuřim  

25 Zápis z komise výstavby a dopravy  

26 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o předčasném užívání 

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

28 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 11. 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 usnesení: 
č. 432/2019 ze dne 9. 10. 2019 
Důvodová zpráva: 
uzavření smlouvy se společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 
10, IČ 43005560 - SOD nemůže být zatím uzavřena, protože stavební povolení na akci s názvem 
„Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ doposud nenabylo právní moci. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31. 3. 2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 471/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 11. 

2019 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 432/2019 do 31. 3. 2020. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

13. Výstavba dvou rodinných domů na parc. č. 4522/73 a 4522/46, 
4522/61 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města opět ke schválení projektové dokumentace pro výstavbu dvou 
rodinných domů na nově budované ul. Červenáčkové. První rodinný dům paní Němečkové na parc. 
č. 4522/73 byl na žádost rady města upraven. Druhý rodinný dům pana Boušky na parc. č. 4522/46 
a 4522/61 nebyl v radě města projednán. Protože do této rady jsou předkládány další dva rodinné 
domy ze stejné ulice a na lokalitu si lze udělat lépe názor, předkládáme i tyto dva domy k posouzení. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:15 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního, paní Němečková a pan 
Hebký. 
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J. Němečková - studie se nyní rozprojektovala. Upravili jsme sklon střechy. Pohled římsy, která bude 
skrytá prvkem, změní pohled ze strany od silnice. Nepodařilo se nám zakomponovat vpusť 
schovaného okapu, který máme umístěn z boku. 
P. Ondrášek - držíme se územního plánu města, kdy by v této lokalitě měla být prostorově 
uspořádaná nízkopodlažní zástavba, ale chceme, aby charakter domů v ulici byl podobný. Sedlová 
střecha ani nebyla preferovanou variantou, není žádný důvod držet vesnický ráz ulice. Pultové střechy 
zde nejsou. Rovné střechy jsou u sousedících domů. S upraveným návrhem už lze souhlasit. 
 
 
Z jednání odešla paní J. Němečková, pan T. Hebký a S. Bartoš. 
 
 
Přijaté usnesení: 472/2019 - RM schvaluje stavbu rodinných domů na parc. č. 4522/73 a 4522/46, 

4522/61 dle předložených dokumentací. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

2. Pověření vedoucí odboru majetkoprávního podpisem přihlášek 
do insolvence 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Vzhledem k tomu, že vzrůstá množství zahájených insolvenční řízení, do nichž je třeba přihlásit včas 
pohledávku města jako věřitele a jedná se o rutinní záležitost, OMP doporučuje RM svěření 
kompetence podepisování přihlášek do insolvence vedoucí odboru majetkoprávního Mgr. Janě 
Viktorinové. Tato možnost je v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích. 
 
Přijaté usnesení: 473/2019 - RM pověřuje dle § 102 odst. 3 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 

v platném znění podepisováním přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení 
vedoucí odboru majetkoprávního Mgr. Janu Viktorinovou.  

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

3. PSG Construction, a. s. – žádost o prodloužení nájmu pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Rada města schválila dne 27. 2. 2019 usn.č. 97/2019 
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2994/26 v k. ú. Kuřim o výměře 221 m

2
 společnosti PSG 

Construction, a. s., se sídlem Napajedelská 1552, Otrokovice, IČ 05042020, za účelem zřízení 
zařízení staveniště, na dobu určitou od 1. 3. do 31. 10. 2019 za nájemné ve výši 15 Kč/m

2
/měsíc. 

 
Rada města schválila dne 27. 3. 2019 usn.č. 145/2019 
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2994/12 v k. ú. Kuřim o výměře 845 m

2
 společnosti 

PSG Construction, a. s., se sídlem Napajedelská 1552, Otrokovice, IČ 05042020, za účelem rozšíření 
zařízení staveniště, na dobu určitou od 28. 3. do 31. 10. 2019 za nájemné ve výši 15 Kč/m

2
/měsíc. 

 
Dne 31. 10. 2019 požádala PSG Construction, a. s., stavební společnost se sídlem Napajedelská 
1552, Otrokovice, IČ 05042020, o prodloužení nájmu pozemku parc. č. 2994/26 v k. ú. Kuřim 
o výměře 221 m

2
 a části pozemku parc. č. 2994/12 v k. ú. Kuřim o výměře 845 m

2
 o 30 dní. Zařízení 

staveniště slouží pro výstavbu „Polyfunkčního domu veterinární medicíny - Sevaron“ na pozemku 
parc. č. 2994/96 v k. ú. Kuřim. 
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Na základě výše uvedeného OMP doporučuje v období od 14. 11. do 12. 12. 2019 pronajmout 
pozemek jako krátkodobý pronájem bez záměru. 
OMP navrhuje opět nájemné ve výši 15 Kč/m

2
/měsíc (vizte výše - schválené usnesení č. 97/2019 

a 145/2019, je to dvojnásobek částky za zábor veř. prostranství), z celkové výměry 1066 m
2
 je to 

částka ve výši 15.990 Kč/měsíc. Vzhledem k tomu, že pozemek je od 1. 11. 2019 využíván stavební 
společností bez právního důvodu bude cena za krátkodobý pronájem navýšena o poměrnou část 
nájemného za 13 předchozích dní od 1. 11. do 13. 11. (tedy 15.990 : 30 x 13 dní = 6.929 +15.990 = 
22.919,-), kterou PSG Construction, a. s., uhradí z titulu bezdůvodného obohacení. 
 
Přílohy: A – situace 
 B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 474/2019 - RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2994/26 v k. ú. Kuřim 

o výměře 221 m
2
 a části pozemku parc. č. 2994/12 v k. ú. Kuřim o výměře 845 m

2
 

společnosti PSG Construction, a. s., se sídlem Napajedelská 1552, Otrokovice, 
IČ 05042020, jako zařízení staveniště, na dobu určitou od 14. 11. do 12. 12. 2019 
za nájemné ve výši 15.990 Kč, současně s nájemným bude uhrazena platba 
z titulu bezdůvodného obohacení ve výši 6.929 Kč. 

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

4. Radek Peterka – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 24. 5. 2017 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 221/2017 ze dne 10. 5. 2017 nájemní smlouvu 
č. 2017/O/0023, jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice. 
Smlouva byla dodatky prodloužena do 30. 11. 2019. 
Jelikož nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení nájemní smlouvy. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje žádosti vyhovět a prodloužit nájem lůžka o půl roku. 
 
Přijaté usnesení: 475/2019 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2017/O/0023 s Radkem 

Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v obci a k. ú. Malhostovice do 
31. 5. 2020. 

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

5. David Havlík – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan David Havlík, trvale bytem xxxxxxxxxx 679 13 Sloup v Moravském krasu, přípisem ze dne 29. 10. 
2019 požádal město Kuřim o poskytnutí ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi. 
V žádosti uvedl, že dočasně bydlí u známého v Kuřimi, bohužel však vypršela lhůta, po kterou mohl 
u známého bydlet. Bydlení u příbuzných není možné. 
Dále uvedl, že je v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, ale že pracuje v rámci zkušební 
doby jako prodavač v Brně. Od listopadu předpokládá plný pracovní úvazek. 
 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje výše jmenovanému vyhovět. V objektu sociálního bydlení je 
volný pokoj. Smlouva o ubytování bude uzavřena na dobu určitou do 29. 2. 2020 s možností 
prodloužení. 
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OMP navrhuje jmenovaného ubytovat za 700 Kč/měs. bez DPH plus úhrada za služby, která je 
stanovena níže uvedenými usneseními: 
 
228/2019 ze dne 15. 5. 2019 
Rada města schvaluje úhradu za ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182/66 
v Kuřimi s účinností od 1. 6. 2019 dle zápisu. 
 
Úhrada za služby dle výše uvedeného usnesení je stanovena následovně: 

· úhrada za služby ve výši 3.300 Kč bez DPH v případě jedné samostatně ubytované osoby na pokoji, 
· úhrada za služby ve výši 2.000 Kč bez DPH v případě dvou ubytovaných osob na pokoji. 

 
463/2011 ze dne 19. 10. 2011 
RM schvaluje výši úhrady za používání vlastního televizního přijímače a antény pro příjem televizního 
signálu v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi ve výši 235 Kč/měs. + DPH. 
 
Celková měsíční úhrada by činila v případě p. Havlíka 4.840 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva o ubytování 
 
Přijaté usnesení: 476/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování, jejímž předmětem je 

poskytnutí ubytování v místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 29. 2. 
2020, za cenu 700 Kč/měs. (poplatek za ubytování) + paušální úhrada za služby + 
DPH, s Davidem Havlíkem, trvale bytem xxxxxxxxxxx 679 13 Sloup v Moravském 
krasu. 

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

6. Libor Jelínek, Kuřim - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Libor Jelínek, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 892/1 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 v ul. Tišnovská, který 
je součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena do 31. 1. 
2020. 
 
Dne 23. 10. 2019 požádal pan Jelínek o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude 
uhrazen dluh na nájemném a paušálním poplatku za služby za část měsíce května 2019 a dále za 
měsíce červenec až září 2019, který ke dni 31. 10. 2019 činí částku xxxxxxx Kč. Pan Jelínek navrhuje 
měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. Úroky z prodlení budou řešeny samostatně po zaplacení jistiny. 
 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:36 hod Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 477/2019 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Liborem 

Jelínkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném a paušálním poplatku za služby za byt č. 892/1 
v ul. Tišnovská, umístěný v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 
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1172, 1173, který je součástí pozemku p. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim ve výši 
xxxxxx Kč. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

7. Michal Kokojan, Kuřim – žádost o snížení nájemného 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní rozeslal nájemcům obecních bytů „Návrh na zvýšení nájemného u bytu 
pronajímatelem“ (dále jen „návrh“). 
Dne 23. 10. 2019 si návrh převzal pan Michal Kokojan, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
který je nájemcem bytu v budově hasičské zbrojnice. 
Dne 29. 10. 2019 podal pan Kokojan žádost o snížení nájemného, jelikož s návrhem nesouhlasí. 
K tomu uvádí následující, cit.: 
„Mnou obývaný byt není běžný nájemní byt, ale je součástí hasičské zbrojnice. Z důvodu účelu této 
stavby dochází k situacím, kdy není možno byt řádně užívat. Přímo nad bytem se nachází siréna, 
která při každém vyhlášení poplachu způsobuje nadměrný hluk. V budově se často konají 
společenské akce, při kterých je produkován hluk v době nočního klidu. Dále je v budově velký počet 
osob, které nejsou nájemníky, ale užívají budovu k jiné činnosti. V budově není klid ani o víkendech.“ 
Pan Kokojan tímto přípisem žádá, aby nájemné v bytě, jehož je nájemcem, nebylo zvyšováno, 
případně o zvýšení nájmu o menší částku. 
Nájemné v bytě v budově hasičské zbrojnice činí nyní výši 56 Kč/m

2
/měs. Panu Kokojanovi bylo 

navrženo nájemné ve výši 78 Kč/m
2
/měs. OMP souhlasí s tvrzením pana Kokojana - podmínky žití 

v bytě budovy hasičské zbrojnice nejsou srovnatelné s ostatními obecními byty. OMP tedy navrhuje 
nájemné v tomto bytě ve výši 67 Kč/m

2
/měs., což činí navýšení 20% oproti stávající výši nájemného. 

Pan Kokojan nyní hradí nájemné ve výši 4.980 Kč, nově bude hradit nájemné ve výši 5.958 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 478/2019 - RM schvaluje výši nájemného v bytě v budově hasičské zbrojnice č. p. 

236 na ul. Zahradní, která je součástí pozemku parc. č. 292/1, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, ve výši 67 Kč/m

2
/měs. 

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

8. Manž. Gazsikovi, Kuřim – sleva na nájmu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Vojtěch a Veronika Gazsikovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. 817/1, 1+1, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 816, 817 ul. Legionářská a č. p. 818, 819 ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. 
č. 1847, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je od 1. 3. 2019 uzavřena na dobu neurčitou. 
 
Dne 18. 6. 2019 předložili manž. Gazsikovi na OMP žádost o rekonstrukci uvedené jednotky a změnu 
dispozice bytu z 1+1 na 2+kk. Této žádosti město vyhovělo a během měsíce října byl byt 
zrekonstruován - příloha A - fotodokumentace. 
Rekonstrukce bytu spočívala ve vybudování kuchyňského koutu na chodbě bytu a v rekonstrukci 
koupelny vč. výměny vany za sprchový kout. S tím souvisely následující činnosti: 

- kuchyňský kout na chodbě - likvidace vestavných skříní, nová kuchyňská linka, obklad za 
kuchyňskou linkou, zhotovení přívodu vody a odpadu ke kuchyňské lince, úprava 
elektroinstalace, zhotovení přívodu zemního plynu ke sporáku, nový sporák, odstranění 
starých a nefunkčních plynových rozvodů, 

- koupelna a WC - změna umístění vstupních dveří do koupelny a na WC, demontáž vany, 
vybudování sprchového koutu, zhotovení přívodu vody a odpadu pro sprchový kout a pračku, 
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úprava elektroinstalace, změna umístění plynového kotle, změna umístění topného tělesa, 
změna umístění umyvadla, obklad stěn koupelny, položení dlažby, 

- nově vzniklý pokoj + stávající pokoj - likvidace původní kuchyňské linky, zapravení stěny po 
původní kuchyňské lince, odstranění starých a nefunkčních plynových rozvodů. 

 
Výše uvedená rekonstrukce bytu byla hrazena z ORG 1031 000 000 - Bytové hospodářství - opravy, 
který musel být v měsíci září rozpočtovým opatřením navýšen o 250.000 Kč, jelikož OMP s touto 
investicí při návrhu rozpočtu na rok 2019 nepočítalo. Celkové náklady na provedenou rekonstrukci 
byly vyčísleny na 220.000 Kč. 
S rekonstrukcí bytu bylo započato dne 2. 10. 2019. Do 15. 10. nájemci nemohli bytovou jednotku 
užívat z důvodu odpojení plynového kotle a probíhajících bouracích a stavebních prací. Na toto 
časové období je možné nájemcům poskytnout slevu na nájmu. V současné době platí společní 
nájemci nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs., tj. 3.523 Kč/měs. Sleva na nájemném na dobu 14 dní by 

činila 1.591 Kč. Sleva by byla poskytnuta v měsíci prosinci, nájemci by tedy za měsíc prosinec 2019 
uhradili nájemné ve výši 1.932 Kč. 
OMP dává radě města ke zvážení, zda uvedenou slevu nájemcům poskytnout. Tato investice byla 
vyvolána požadavkem nájemců, nájemci požadovali, aby jim město zajistilo a poskytlo náhradní 
ubytování (nabízené sociální bydlení na ul. Tišnovská odmítli). 
 
Přílohy: A - fotodokumentace 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje slevu na nájemném, která bude poskytnuta v měsíci prosinci 2019 

ve výši 1.591 Kč v bytě č. 817/1, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 816, 817 v ul. Legionářská a č. p. 818, 819 v ul. nám. Osvobození 
v Kuřimi, jehož společnými nájemci jsou manž. Vojtěch a Veronika Gazsikovi, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, za období od 2. 10. 2019 do 15. 10. 
2019, a to z důvodu rekonstrukce jednotky, kdy nemohli jednotku užívat. 

Hlasováno 
Pro: 2 (L. Ambrož, M. Vlk)   Proti: 1 (P. Ondrášek) 
Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

9. Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – 
dodatek č. 5 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem „Plaveckého areálu v Kuřimi“ vybudovaného na pozemcích parc. č. 2980/2, 
parc. č. 2980/1, parc. č. 2976/3, vč. zrekonstruované budovy č. p. 1082 na ul. Sportovní na pozemku 
parc. č. 2980/2, vše v obci a k. ú. Kuřim. K výše uvedeným nemovitým věcem je uzavřena Smlouva 
o pachtu č. 2017/O/0020 ze dne 30. 4. 2017. Předmětem pachtu je i pacht movitých věcí (inventáře) 
specifikovaných v Příloze č. 2 smlouvy o pachtu. 
Do inventáře plaveckého areálu jsou v průběhu roku pořizovány nové movité věci, některé movité věci 
jsou naopak vyřazovány. Příloha č. 2 se tedy stále mění. Pro aktualizaci Přílohy č. 2 je nutné uzavřít 
vždy dodatek ke smlouvě o pachtu.  
OMP předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 5, kterým se změní Příloha č. 2. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 5 
 B - příloha č. 2 
 
Přijaté usnesení: 479/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2017/O/0020 ze dne 30. 4. 2017, ve znění Dodatků č. 1 - 4, kterým se mění 
Příloha č. 2 - soupis movitých věcí (inventáře). 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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10. Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Městské sportovní haly 
v Kuřimi“ – dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem části pozemku parc. č. 2972/1, jehož součástí je budova Městské 
sportovní haly Kuřim, vše v obci a k. ú. Kuřim. K uvedené nemovité věci je uzavřena Smlouva 
o pachtu č. 2018/O/0046 ze dne 31. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“) se společností Wellness Kuřim 
s.r.o., se sídlem Sportovní 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380 (dále jen „Pachtýř“). 
Na základě žádosti jednatele Pachtýře předkládá OMP radě města ke schválení Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě. Předmětem Dodatku č. 1 je snížení pachtovného ze stávajících 10.210 Kč (po valorizaci 
v roce 2019) na novou výši 6.000 Kč bez DPH s pravidelnou roční valorizací. Předmětem Dodatku č. 1 
je také úprava Článku 3 Práva a povinnosti Pachtýře, odst. 3.4. Na základě tohoto odstavce má 
Pachtýř provádět běžnou údržbu předmětu pachtu vč. drobných oprav do výše 20.000 Kč na vlastní 
náklad. Z tohoto ustanovení však nejsou vyjmuty pravidelné revize a záruční servisy zařízení 
v předmětu pachtu. Jednatel Pachtýře žádá o úpravu odst. 3.4. Smlouvy, ze které budou vyjmuty 
úhrady za pravidelné revize a záruční servisy. Tyto úhrady bude platit město. Výčet revizí a servisů je 
uveden v příloze Dodatku č. 1. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 480/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2018/O/0046 ze dne 31. 8. 2018, kterým se snižuje výše pachtovného 
a upravuje Článek 3, odst. 3.4. 

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

11. Oplocení kolem sklepního bytu č. 1116/7 ul. Bezručova čtvrť 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V září 2019 se do kanceláře OMP dostavila paní Zdeňka Chrastová, nájemce obecního bytu č. 1116/7 
umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 1119, 1120, 1121 v ul. Bezručova čtvrť 
v Kuřimi. Paní Chrastová vznesla požadavek na zhotovení oplocení kolem sklepního bytu, a to 
pozemku parc. č. 2137/4 a části pozemku parc. č. 2139 k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města 
Kuřim (Příloha A - fotodokumentace, Příloha B - situace). Jako důvod uvádí, že dochází ke 
znečišťování prostoru kolem tohoto bytu - lidskými exkrementy. 
OMP nechal u Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. (CTS) zhotovit cenovou nabídku dle situačního 
plánku. CTS nacenil zhotovení plotu výšky 150 cm s brankou š. 110 cm - uzamykatelnou FAB, 40 m 
poplastovaného pletiva, 10 kusů vzpěr a 16 kusů poplastovaných sloupků na cenu do 27.000 Kč vč. 
DPH. Uvedená akce by byla hrazena z ORG 1031 000 000 Bytové hospodářství - opravy. Oplocená 
část pozemku parc. č. 2139 a pozemek parc. č. 2137/4 o celkové výměře cca 126 m

2
 by byla 

následně paní Chrastové pronajata za cenu …… (25 Kč/m
2
/rok). Pronájem oploceného pozemku by 

byl řešen po zbudování plotu. 
 
Přílohy: A- fotodokumentace 

 B - situace 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - doporučuje, aby si paní udělala květinový záhonek, ten se pak může nízkým plůtkem 
oplotit, pak by už tam snad nikdo nechodil. 
J. Viktorinová - nesouhlasí s výškou 1,5 m. 
P. Ondrášek - také s výškou plotu nesouhlasí, navrhuje to řešit vegetačně. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zhotovení oplocení kolem sklepního bytu č. 1119/7 umístěného 

v I. pozemním podlaží bytového domu č. p. 1119, 1120, 1121 v ul. Bezručova čtvrť 



 
 

 

9 

v Kuřimi, kterou provede dle cenové nabídky ze dne 1. 11. 2019 Centrum 
technických služeb Kuřim, s. r. o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, Kuřim, 
IČ 26307189, za cenu do 27.000 Kč vč. DPH. Zhotovení oplocení bude hrazeno 
z ORG 1031 000 000. 

Hlasováno 
Proti: 2 (P. Ondrášek, M. Vlk)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož) 
Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

12. Vyčlenění částky z drobných investic na zakoupení telefonní 
kabiny na náměstí 1. května 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení vyčlenění částky 1.500 Kč z drobných 
investic na zakoupení telefonní kabiny na náměstí 1. května pro využití jako „knihobudky". 
 
Přílohy: A - knihobudka 
 
Přijaté usnesení: 481/2019 - RM schvaluje vyčlenění částky 1.500 Kč z ORG 1006000000 drobných 

investic na zakoupení telefonní kabiny na náměstí 1. května pro využití jako 
„knihobudky". 

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

14. Zplnomocnění Centra technických služeb Kuřim, s. r. o., na 
pravomoc reklamovat závady na Společenském kulturním centru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková, Stanislav 
Bartoš) 
 
V souvislosti s dokončováním prací na stavbě Společenského a kulturního centra navrhujeme po 
konzultaci s jednatelem Centra technických služeb Kuřim, s. r. o. přenesení pravomoci reklamovat 
závady vzniklé v průběhu záruční doby objektu Společenského a kulturního centra Kuřim. Vzniklou 
závadu bude reklamovat neprodleně pracovník Centra technických služeb pan Martin Tůma přímo 
zhotoviteli stavby PKS - Stavby, a. s. - nebo případnému subdodavateli dle poskytnutého seznamu. 
K tomuto účelu vyhotoví technický popis závady případně fotografií. Současně vyrozumí příslušného 
pracovníka odboru investic, který pak následně zajistí oficiální postup reklamace. Pan Martin Tůma 
bude investora zastupovat také při dohledu nad prováděním reklamace a při převzetí reklamovaného 
díla, o čemž následně vyrozumí příslušného pracovníka odboru investic. 
K tomuto zastupování bude městem udělena plná moc. 
 
Přílohy: A – plná moc 
 
 
Z jednání odešla v 14:58 hod Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
Přijaté usnesení 482/2019 - RM schvaluje udělení plné moci panu Martinu Tůmovi k zastupování 

města Kuřim při reklamacích závad vzniklých v průběhu užívání objektu 
Společenského a kulturního centra Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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15. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 9. 2019. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 9. 2019 činily 229.247.718,45 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 256.886.213,91 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
- 27.638.495,46 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3. čtvrtletí roku 2019 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji 
převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 77,72 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2018 
velmi dobře, výběr je k 30. 9. vyšší o téměř 11 mil. Kč. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 57,28 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 48,07 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány ze 
73,87 %. Vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A – hospodaření komplet 3Q 
 
Přijaté usnesení: 483/2019 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

Kuřimi k 30. 9. 2019 s deficitem hospodaření ve výši 27.638.495,46 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

16. 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 Kuřim Tyršova, jejímž 
zřizovatelem je město Kuřim. Zástupci spolku projednali možnosti konání plesu s členy rady města na 
jednání dne 9. 10. 2019. Stejně jako dříve v minulosti byli informováni, že konání plesu v prostorách 
školy může proběhnout jako náhradní řešení. Do budoucna se uvažuje s přesunem plesu do 
Společenského a kulturního centra Kuřim. Organizátor souhlasí, že konání plesů v kulturním centru je 
příležitost, jak akci posunout do nového a atraktivnějšího prostředí. Pro nadcházející ples ale žádá 
o výjimku z časových a organizačních důvodů. Plesu se uskuteční v budově školy v pátek 10. ledna 
2020. Kapacita akce je 250 návštěvníků. 
 
Přijaté usnesení: 484/2019 - RM bere na vědomí termín a místo konání plesu organizovaného 

Spolkem příznivců ZŠ Tyršova. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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17. Žádost o udělení souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku - 
MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Novotná, 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 nepotřeb. majetku 

B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
C - vyřazovací protokol 

 
Přijaté usnesení: 485/2019 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

18. VPS - individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Dne 1. 11. 2019 obdržel Městský úřad Kuřim žádost Linky bezpečí, z. s. /dále jen „žadatel“/ o přiznání 
individuální dotace na provoz telefonické krizové pomoci Linky bezpečí pro děti a mládež 
z města Kuřimi. 
 
Z důvodu zachování anonymity se poskytovatel služby nedotazuje volajících na jejich trvalý pobyt. 
Tento údaj je mu známý pouze v případě, že volající sám sdělí svůj trvalý pobyt. Žadatel není v síti 
sociálních služeb pro rok 2019, kterou schválila Rada města Kuřimi dne 25. 4. 2018 usnesením 
č. 200/2018, nicméně na základě kvalifikovaného odhadu žadatel předpokládá, že v průběhu roku 
přijme z města Kuřimi asi 180 hovorů. Žadateli o dotaci byla v předchozím roce poskytnuta dotace ve 
výši 15.000 Kč. 
 
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi je uvedena v příloze A. Příloha B 
obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přílohy: A - žádost 

 B - smlouva 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - studoval výsledky hospodaření spolku a zjistil, že města s daleko vyšším počtem 
obyvatel přispívají podstatně menší částkou. Navrhuje hlasovat o částce 15.000 Kč. 
M. Vlk - navrhuje hlasovat o částce 10.000 Kč. 
L. Ambrož - souhlasí s návrhem M. Vlka. 
 
Přijaté usnesení: 486/2019 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřimi s poskytovatelem sociální služby Linka bezpečí, z. s., se 
sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, IČ 61383198 ve výši 10.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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19. Schválení ceníku organizace Společenského a kulturního centra 
Kuřim, příspěvkové organizace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Předkládám RM návrh nového ceníku SKCK, který zahrnuje ceník Městské knihovny Kuřim, 
Společenského a kulturního centra, Klubu seniorů, Stálé expozice a štoly. 
 
Dále navrhuji ke schválení snížení ceny pronájmu prostor a výlepu o 50 % pro organizace zřizované 
městem nebo s majetkovým podílem města, spolky se sídlem ve městě Kuřimi a charitativní akce. 
 
Přílohy: A - ceník 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá rozepsat uvedené zkratky a navrhuje tyto změny: 

- snížení ceny výlepu na 1/3 ceny pro organizace zřizované městem nebo s majetkovým 
podílem města, spolky se sídlem ve městě Kuřimi a charitativní akce“. 

- snížení ceny nájmu prostor o 50 % pro charitativní akce nebo pro organizace zřizované 
městem nebo s majetkovým podílem města a pro spolky se sídlem ve městě Kuřimi, pokud 
jde o pronájem pro nevýdělečnou akci. 

- Klub Kotelna je možné pronajmout zdarma pro mimořádné výroční a členské schůze spolků 
se sídlem ve městě Kuřimi. 

L. Ambrož – souhlasí a navrhuje ještě snížení ceny za hodinu zkušebny. 
P. Ondrášek - pokud by se jednalo o pravidelný pronájem, potom jsou smlouvy s dlouhodobými 
nájemci mimo ceník, nebo by si mohli požádat o dotaci. Pokud by se jednalo o jednorázový pronájem, 
pak by mohlo být nájemné 300 Kč/hod, u dlouhodobého pronájmu potom sleva 50 %. 
L. Ambrož – stahuje svůj návrh, uvidíme v čase, jaký bude zájem. 
P. Ondrášek – J. Vlček zaslal návrh vynechat cenu za přípravu prostoru sálu. Raději zvednout cenu 
a mít ji jednotnou. 
 
Přijaté usnesení: 487/2019 - RM schvaluje ceník organizace Společenské a kulturní centrum Kuřim, 

příspěvková organizace, dle přílohy se změnami, s účinností od 1. 1. 2020. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

20. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č. JMK 057189/19/OSV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK 057189/19/OSV. 
Jedná se o dofinancování pečovatelské služby. Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje v souladu s § 37 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, na 24. zasedání konaném dne 19. 9. 2019 usnesením č. 2224/19/Z24. 
 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům 
s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 10.800 Kč. 
 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. města Kuřim. Zřizovatel poskytne tuto 
finanční podporu příjemci dotace tj. Centrum sociálních služeb Kuřim. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
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Přijaté usnesení: 488/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční 
podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK 057189/19/OSV pro Centrum 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim na poskytování pečovatelské 
služby pro rok 2018 ve výši 10.800 Kč. 

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

21. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
komunikace vč. chodníků - Dodatek č. 1 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

komunikace vč. chodníků“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-006 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 1 se smlouvě 2019/D/0105 se společností 
EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924. 
V průběhu stavby realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny výstavby, které 
nebyly obsaženy v původní dokumentaci. 
 
Změny související s tímto dodatkem spočívají ve vícepracech: 

- změně skladeb a povrchu pro autobusové zálivy a křižovatkový práh; 
- změně materiálu odvodnění komunikace z betonového potrubí na plastové; 
- nové osazení sloupu VO na chodníku na valu; 
- přípojka NN pro rozvaděč čerpadla.  

 
Dále dodatek bude obsahovat méněpráce vzniklé rozhodnutím o neprovedení některých prací 
souvisejících s plochami, které by mohly být poškozeny při výstavbě budoucího hotelu a s plochami 
v bezprostřední blízkosti kruhového objezdu u Wellness. 
 
Návrh nově sjednaná cena dodatek č. 1 

· Cena víceprací bez DPH 1.690.456,25 Kč 
· Cena méněprací bez DPH - 2.479.502,91 Kč  
· cena Dodatku č. 1 celkem bez DPH   - 789.046,66 Kč 
· DPH 21 % -165.699,80 Kč 
· Cena Dodatku č. 1 celkem včetně DPH - 954.746,46 Kč 

 
Celková cena díla 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 12.569.702,00 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - 954.746,46 Kč 
Cena celkem bez DPH 11.780.655,34 Kč 
DPH 21 % 2.473.937,62 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 14.254.592,96 Kč 

 
Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
 
Přijaté usnesení: 489/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0105 

na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace 
vč. chodníků“ se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, 
Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, který spočívá v ponížení ceny 
o 954.746,46 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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22. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
pronájem PZ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na investiční akci bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. V současné době je stavba 
realizována. 
Prodloužení plynovodního řadu bylo zrealizováno a následně dne 1. 10. 2019 zkolaudováno - 
kolaudační souhlas č. j. MK/16680/19/OSŽP pro část 36 m dlouhou realizovanou městem 
a kolaudační souhlas č. j. MK/16806/19/OSŽP pro část 63,7 m dlouhou realizovanou Zimním 
stadionem a následně převedenou městu Kuřim. Aby společnost GasNet spustila provoz tohoto řadu, 
je třeba podepsat smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9417000928/4000208486. 
Na základě této smlouvy nám společnost GasNet, s. r. o., bude platit roční nájemné, které činí 1 Kč. 
Na základě výše uvedeného rada města dne 9. 10. 2019 usnesením č. 442/2019 schválila záměr na 
pronájem nově zbudovaného plynárenského zařízení. 
 
442/2019 
Rada města 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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 185 dnů zveřejněn - bez připomínek. Návrh nájemní 
smlouvy předkládá OI v příloze. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva plyn 
 
Přijaté usnesení: 490/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení 

č. 9417000928/4000208486 pro akci „Dopravní a technická infrastruktura 
sportovního areálu“ se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ 27295567. 

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

23. Nová klimatizace na budovu a do kanceláří MěÚ – projektová 
dokumentace 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Nová klimatizace na budovu a do kanceláří MěÚ“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2019-006 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2019 čl. 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele 
projektové dokumentace pro stavební povolení společnost Progresklima CZ, s. r. o., Houbalova 4, 
628 00 Brno, IČ 60707780. 
 
Společnost byla oslovena na základě doporučení společnosti, která realizovala chlazení pro 4. NP 
a pozitivně dobrých referencí. 
 
Cenová nabídka činí 351 tis. Kč vč. DPH. Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. 
 
Akce bude hrazena z ORG 1418 000 000. 
 
Přijaté usnesení: 491/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice 

S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Nová 
klimatizace na budovu a do kanceláří MěÚ“ a schvaluje uzavření smluvního 
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vztahu se společností Progresklima CZ, s. r. o., Houbalova 4, 628 00 Brno, 
IČ 60707780 za cenu 351.000 Kč vč. DPH za zpracování projektové dokumentace. 

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

24. Interiér kanceláří č. 218, 402 radnice Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Interiér kanceláří č. 218, 402 radnice Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-018 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
OI navrhuje radě města v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2019 čl. 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele 
dodávky a montáže interiéru kanceláří č. 218, 402 společnosti Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, 
IČ 26885590. 
Důvodem je, že tato společnost vždy řádně a v termínu realizovala dodávku interiéru na MěÚ Kuřim. 
Celková cena za dodávku a montáž interiérového vybavení činí 188.370 Kč bez DPH (tj. 227.928 Kč 
vč. DPH). Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. 
Termín ukončení realizace je do 20. 12. 2019. 
Akce bude hrazena z ORG 1242 000 000 „Pokračování oprav MěÚ“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 492/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice 

S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Interiér 
kanceláří č. 218, 402 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se 
společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za cenu 
227.928 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru. 

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

25. Zápis z komise výstavby a dopravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 11. 11. 2019 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi. 
 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 
1. Výrobně skladovací hala s administrativou 
2. Revitalizace bytového domu Bezručova čtvrť 1107, 1108, 1109, Kuřim 
3. Rekonstrukce a přístavba rodinného domu Jiráskova 
4. RD Červenáčkova parc. č. 4522/54 
5. Nástavba a stavební úprava bytového domu Podlesí 
6. RD Červenáčkova parc. č. 4522/74 a 4522/75 
7. Žádost o zpracování územní studie 
8. Různé - Statut Komise výstavby a dopravy 
 - Petice 
 
Přílohy: A - zápis 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:40 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
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Diskuse: 
Bod 1 -  
P. Ondrášek - s p. Pirochtou (projektant a jednatel společnosti A99) je předjednána výhrada města 
ohledně parkovacích míst. Budeme akceptovat navržený počet parkovacích míst s podmínkou, že 
přispějí na hromadnou dopravu formou příspěvku na výstavbu nové autobusové zastávky na 
Zámecké. Bylo by dobré se nad tím sejít. 
S. Bartoš - spíše by bylo lepší s nimi uzavřít smlouvu. 
P. Ondrášek - chce, aby bylo svoláno jednání se společností a jednáno o příspěvku. 
 
 
Bod 2 - schvaluje: 
P. Ondrášek - přiblížit se k barevnému tónu okolních domů a žádá barevnou podobu konzultovat 
s Ing. arch. Němcem. 
PRO: 3. 
 
 
Bod 3 - schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod 4 - schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod 5 - schvaluje: 
P. Ondrášek - navrhuje jednat s investorem. Komise s provedením nesouhlasí z více důvodů. 
PRO: 3. 
 
 
Bod 6 - schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod 7 - bere na vědomí: 
P. Ondrášek - pořídit studii můžeme. Zaplatí ji investor, ale na zadání se budeme domlouvat 
s investorem. Podmínkou musí být shoda na zadání. Více podlaží mu v prostoru náměstí nevadí. 
PRO: 3. 
 
 
Bod 8 - bere na vědomí: 
P. Ondrášek - seznámil radní s obsahem petice. Upozorňuje, že petice se vymezuje vůči projektu, 
který ještě neexistuje. Radní projednali vznesené připomínky a do zadání projektu, který by měl 
vzniknout v příštím roce, doporučuje zachování adaptačního prostoru bezprostředně po výjezdu 
z tunelu, což současně znamená zachování hřiště, a dále zazelenění ploch s využitím zelené dotace 
SFŽP, které mohou pomoct financovat převážnou část stavebních nákladů na uliční prostor. 
PRO: 3. 
 
 
Přijaté usnesení: 493/2019 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy ze 

dne 11. 11. 2019 v bodě 7, 8 a schvaluje body 2, 3, 4, 5 a 6 dle zápisu v příloze. 
RM schvaluje pořízení územní studie dle bodu 7 za podmínky shody na 
parametrech zadání s investorem. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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26. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
dohoda o předčasném užívání 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Ve sportovním areálu nyní probíhá dokončování stavby Hokejové haly soukromého investora Zimní 
stadion Kuřim, s. r. o. (dále ZSK).  
Dle smlouvy o dílo č. 2019/D/0105 se společností EUROVIA CS, a. s, je realizována akce „Dopravní 
a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“. Z důvodu přístupu 
a kolaudace hokejové haly je třeba část naší komunikace zkolaudovat do předčasného užívání. Proto 
je nutné se společností EUROVIA CS uzavřít dohodu o předčasném užívání komunikace. 
 
OI doporučuje radě města uzavření Dohoda o předčasném užívání Díla se společností EUROVIA CS, 
a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 na část komunikace 
SO 104. 
 
Přijaté usnesení: 494/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody o předčasném užívání Díla ve 

sportovním areálu se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast 
Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924. 

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

27. 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. 
 
RM dne 23. 10. 2019 projednala a schválila usnesení č. 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. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 495/2019 - RM schvaluje pacht pozemku 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, 
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IČ 26217678 na dobu určitou do 31. 12. 2025, za pachtovné ve výši 0,17 Kč/m
2
/rok 

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

28. Různé 
 
P. Ondrášek - žádá umístit nášlapy do cestičky vychozené u pomníku dr. Vališe u sokolovny. 
 
 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil schůzi v 16:49 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek Mgr. Ladislav Ambrož 
1. místostarosta města člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 26. 8. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 11. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Pověření vedoucí odboru majetkoprávního podpisem přihlášek do insolvence 
3 PSG Construction, a. s. – žádost o prodloužení nájmu pozemků 
 3A - situace  
 3B - smlouva 
4 Radek Peterka – nájemní smlouva  
5 David Havlík – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 
 5A - návrh smlouvy 
6 Libor Jelínek, Kuřim - splátkový kalendář 
7 Michal Kokojan, Kuřim – žádost o snížení nájemného 
8 Manž. Gazsikovi, Kuřim – sleva na nájmu 
 8A - fotodokumentace 
9 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – dodatek č. 5 
 9A - dodatek č. 5  
 9B - příloha č. 2 k 31. 10. 2019 
10 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Městské sportovní haly v Kuřimi“ – dodatek č. 1 
 10A - dodatek č. 1  
11 Oplocení kolem sklepního bytu č. 1116/7 ul. Bezručova čtvrť 
 11A - fotodokumentace 
 11B - situace 
12 Vyčlenění částky z drobných investic na zakoupení telefonní kabiny na náměstí 

1. května 
 A - situace 
13 Výstavba dvou rodinných domů na parc. č. 4522/73 a 4522/46, 4522/61  
14 Zplnomocnění Centra technických služeb Kuřim, s. r. o., na pravomoc reklamovat 
 závady na Společenském kulturním centru 
 14A - plná moc 
15 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2019 
 15A - hospodaření komplet 3q 
16 Žádost Spolku příznivců ZŠ Tyršova v Kuřimi 
17 Žádost o udělení souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku - MŠ Zborovská 
 17A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřeb. majetku 
 17B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 17C - vyřazovací protokol 
18 VPS - individuální dotace 
 18A - žádost 
 18B - smlouva 
19 Schválení ceníku organizace Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové 
 organizace 
 19A - ceník 
20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 
 služeb č. JMK 057189/19/OSV 
 20A - dodatek č. 1 
21 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - 
 Dodatek č. 1 
22 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – pronájem PZ 
 22A - nájemní smlouva plyn 
23 Nová klimatizace na budovu a do kanceláří MěÚ – projektová dokumentace 
24 Interiér kanceláří č. 218, 402 radnice Kuřim  
 24A - cenová nabídka 
25 Zápis z komise výstavby a dopravy  
 25A - zápis komise výstavby a dopravy 
26 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - dohoda o předčasném užívání 
27 OVEKO, a. s. – žádost o prodloužení pachtu pozemků 


