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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 1/2020 konané dne 15.01.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:11 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 1. 2020 

2 Vyřazování nepoužitelného majetku - pověření 

3 Likvidační a škodní komise Městského úřadu Kuřim 

4 Sociální fond 2020 

5 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 

6 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

7 Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 

8 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 

9 Dodatek a příloha ke smlouvě o zaměstnávání odsouzených 

10 Dohoda o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení k akci „Sportovní 
areál v Kuřimi“ – zrušení části usnesení 

11 Manželé Morkusovi – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní 
komunikaci v rámci stavby „Novostavba garáže“ 

12 Venkovní úpravy MŠ Komenského - zahájení VŘ 

13 Žádost o souhlas s čerpáním FI MŠ Zborovská 

14 Rozpočtové opatření č. 14 

15 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 08.01.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
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Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 361/2019 ze dne 21.08.2019 
Důvodová zpráva: 
Odbor majetkoprávní dne 25.09.2019 e-mailovou korespondencí požádal bývalého nájemce 
nebytového prostoru č. 847/10 ul. nám. Osvobození, aby doložil fakturu za provedenou instalaci 
svítidel v nebytovém prostoru. Do dnešního dne takto neučinil. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení č. 361/2019 do 29.02.2020. 
 
č. 75/2012 ze dne 22.02.2012 
Důvodová zpráva: 
věcné břemeno mezi společností JMP Net, s.r.o. a městem Kuřim bude zprostředkovaně vyřizovat 
investor stavby „I/43 Kuřim – Podlesí, křižovatka“ – tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“). 
Po mnoha urgencích OMP zadalo ŘSD majetkoprávní vypořádání stavby společnosti KVADRANT, 
s.r.o. Dle sdělení této společnosti se ŘSD a JMP Net, s.r.o. doposud nedohodli na znění smlouvy 
o zřízení věcného břemene. Hlavním důvodem je, že přeložka plynovodu, která je předmětem 
věcného břemene nebyla doposud předána společnosti E. ON Distribuce, a.s. (dříve JMP Net, s.r.o.). 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2020. 
 
č. 540/2015 ze dne 23.09.2015 
Důvodová zpráva: 
společnost SmartZone s.r.o. (nástupce společnosti Slévárna Kuřim, a.s.) předložila OMP GP na 
zřízení věcného břemene, který je v rozporu s budoucí smlouvou o zřízení věcného břemene. 
Smlouva je tedy ve fázi projednávání. Na urgenci společnost nereaguje. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2020. 
 
č. 541/2015 ze dne 23.09.2015 
Důvodová zpráva: 
stavba „Stavební úpravy areálu Neuman el. s.r.o.“ doposud nebyly dokončeny. Dle sdělení stavebníka 
bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení stavby. Smlouvu o zřízení věcného břemene tedy 
nelze uzavřít. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.06.2021. 
 
č. 706/2015 ze dne 16.12.2015 
Důvodová zpráva: 
byla uzavřena budoucí smlouva č. 2015/B/0064. Společnost STEIMEX a.s. doposud nepředložila 
geometrický plán potřebný pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouvu o zřízení 
věcného břemene tedy nelze uzavřít. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2020. 
 
č. 6/2016 ze dne 13.01.2016 
Důvodová zpráva: 
byla uzavřena budoucí smlouva č. 2015/B/0052. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
doposud nepředložila geometrický plán potřebný pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Smlouvu o zřízení věcného břemene tedy nelze uzavřít. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.06.2021. 
 
č. 43/2016 ze dne 10.02.2016 
Důvodová zpráva: 
byla uzavřena budoucí smlouva č. 2016/B/0020. Společnost ČD - Telematika a.s. doposud 
nepředložila geometrický plán potřebný pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouvu 
o zřízení věcného břemene tedy nelze uzavřít. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2020. 
 
č. 128/2016 ze dne 06.04.2016 
Důvodová zpráva: 
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byla uzavřena budoucí smlouva č. 2015/B/0020. ČD – Telematika a.s., doposud nepředložila 
geometrický plán potřebný pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouvu o zřízení 
věcného břemene tedy nelze uzavřít. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.06.2021. 
 
č. 284/2016 ze dne 14.06.2016 
Důvodová zpráva: 
byla uzavřena budoucí smlouva č. 2016/B/0040. Věcné břemeno se bude zřizovat až po ukončení 
stavby „JEZDECKÝ KLUB SRPEK“. Společnost Srpek s.r.o. pro stavbu doposud nezískala ani územní 
rozhodnutí. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2023. 
 
č. 286/2016 ze dne 14.06.2016 
Důvodová zpráva: 
v rámci stavby „JEZDECKÝ KLUB SRPEK“ umístí investor Srpek s.r.o. do městských pozemků 
přípojku splaškové kanalizace a následně areálovou kanalizaci. Smlouvu o umístění sítí nelze uzavřít 
neboť společnost Srpek s.r.o. pro stavbu doposud nezískala ani územní rozhodnutí. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2023. 
 
č. 508/2017 ze dne 11.10.2017 
Důvodová zpráva: 
v současné době probíhá jednání o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.09.2020. 
 
č. 509/2017 ze dne 11.10.2017 
Důvodová zpráva: 
v současné době probíhá jednání o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.09.2020. 
 
č. 579/2017 ze dne 22.11.2017 
Důvodová zpráva: 
byla uzavřena budoucí smlouva č. 2017/B/0079. Odboru majetkoprávnímu nebyl doposud předložen 
geometrický plán potřebný pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouvu o zřízení 
věcného břemene tedy nelze uzavřít. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2020. 
 
č. 120/2018 ze dne 14.03.2018 
Důvodová zpráva: 
byla uzavřena budoucí smlouva č. 2018/B/0013. OMP byl předložen GP pro zřízení věcného 
břemene. Probíhá jednání o uzavření smlouvy. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.09.2020. 
 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 469/2019 ze dne 05.11.2019 
Důvodová zpráva: 
z důvodu koordinace probíhajících stavebních prací na ZŠ Tyršova a zajištění plynulého průběhu 
výuky na ZŠ nebylo možné dodržet termín plnění. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.03.2020. 
 
č. 700/2012 ze dne 05.12.2012 
Důvodová zpráva: 
zástupci OMP a OI měli zájem opět projednat s vlastníkem p. Riglem odprodej kanalizace či uzavření 
„Dohody o úpravě vzájemných práv…“. Vzhledem k vytíženosti odborů k tomuto jednání doposud 
nedošlo. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2022. 
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č. 308/2018 ze dne 13.06.2018 
Důvodová zpráva: 
realizace výstavby VIII. etapy v lokalitě Díly za sv. Jánem byla zahájena ke konci roku 2019. Kupní 
smlouvu je potřeba uzavřít do nově navrženého termínu. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 01.01.2021. 
 
č. 402/2019 ze dne 18.09.2019 
č. 490/2019 ze dne 13.11.2019 
č. 491/2019 ze dne 13.11.2019 
č. 519/2019 ze dne 27.11.2019 
č. 520/2019 ze dne 27.11.2019 
č. 521/2019 ze dne 27.11.2019 
Důvodová zpráva: 
z důvodu připomínkování smluv druhou stranou se nepodařilo smlouvy podepsat. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínů plnění usnesení do 31.03.2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 1/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 

08.01.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 361/2019 do 29.02.2020, 
č. 75/2012 do 31.12.2020, č. 540/2015 do 31.12.2020, č. 541/2015 do 30.06.2021, 
č. 706/2015 do 31.12.2020, č. 6/2016 do 30.06.2021, č. 43/2016 do 31.12.2020, 
č. 128/2016 do 30.06.2021, č. 284/2016 do 31.12.2023, č. 286/2016 do 
31.12.2023, č. 508/2017 do 30.09.2020, č. 509/2017 do 30.09.2020, č. 579/2017 
do 31.12.2020, č. 120/2018 do 30.09.2020, č. 469/2019 do 31.03.2020, 
č. 700/2012 do 31.12.2022, č. 308/2018 do 01.01.2021, č. 402/2019, č. 490/2019, 
č. 491/2019, č. 519/2019, č. 520/2019, č. 521/2019 do 31.03.2020. 

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

2. Vyřazování nepoužitelného majetku - pověření 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Od 1. 1. 2020 je účinná vnitřní směrnice Městského úřadu Kuřim č. S1/2020/TAJ Pořizování, 
oceňování, evidence a vyřazování dlouhodobého majetku, kterou schválil tajemník MěÚ. 
Součástí směrnice je také postup při vyřazování nepoužitelného, nevyužitelného nebo zastaralého 
majetku města, kde je uvedeno, že u majetku v hodnotě do 20.000 Kč bude předkládán návrh na 
vyřazení tajemníkovi MěÚ, u majetku v hodnotě nad 20.000 Kč bude předkládán návrh na vyřazení 
radě města. Do konce roku 2019 schvalovala veškeré vyřazování dlouhodobého majetku bez ohledu 
na pořizovací hodnotu majetku pouze rada města. Tímto opatřením dochází ke zjednodušení a 
urychlení postupu při vyřazování nepotřebného nebo nevyužitelného majetku. Je třeba pouze pověřit 
tajemníka MěÚ k takovému schvalování. 
 
Přijaté usnesení: 2/2020 - RM p o v ě ř u j e tajemníka Městského úřadu Kuřim, pana Ing. Karla 

Torna, CSc. ke schvalování vyřazování nepoužitelného, nevyužitelného nebo 
zastaralého majetku města Kuřimi v hodnotě do 20.000 Kč. 

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



 
 

 

5 

3. Likvidační a škodní komise Městského úřadu Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Rada města Kuřimi schválila dne11. 2. 2004 usnesením č. 52/2004 Statut likvidační a škodní komise 
Městského úřadu Kuřim. 
Nyní je účinná vnitřní směrnice Městského úřadu Kuřim č. S1/2020/TAJ Pořizování, oceňování, 
evidence a vyřazování dlouhodobého majetku, kterou schválil tajemník MěÚ. Součástí této směrnice 
je také podrobný popis činnosti Likvidační a škodní komise, která vychází z původního Statutu 
likvidační a škodní komise, s tím rozdílem, že nyní bude komise zřizována tajemníkem MěÚ, který 
bude také jmenovat jednotlivé členy komise. 
Tím, že je činnost této komise začleněna do vnitřní směrnice úřadu, již není potřeba mít status, neboť 
se nejedná o komisi rady města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, a tento by se měl 
usnesením RM zrušit. 
 
Přílohy: A - statut likvidační a škodní komise 
 
Přijaté usnesení: 3/2020 - RM r u š í Statut likvidační a škodní komise schválený usnesením RM 

č. 52/2004 dne 11. 2. 2004. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

4. Sociální fond 2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
RM schválila dne 16.12.2015 na základě Statutu sociálního fondu fixní roční příděl na zaměstnance 
ve výši 16.800 Kč (1.400 Kč za měsíc) s tím, že při čerpání bude zaměstnancem využito tzv. konto 
zaměstnance (zaměstnanec si sám určuje, jakou částku bude čerpat na zvolený účel). Jelikož se od 
této doby částka nezměnila, je navrhováno její zvýšení na částku 18.000 Kč (1.500 Kč za měsíc). 
Zvýšení o částku 100 Kč za měsíc nenese potřebu zvýšení rozpočtu ORGu 9009 Sociální fond. 
 
Přijaté usnesení: 4/2020 - RM s c h v a l u j e čerpání sociálního fondu na rok 2020, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

5. Žádost o souhlas 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 - MŠZ - Seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 C - MŠZ - vyřazovací protokoly, posudky 

 
Přijaté usnesení: 5/2020 - RM s o u h l a s í s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 



 
 

 

6 

6. 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 fakturu za odvoz (vizte pří loha 
C). 
 
V roce 2019 přešla příspěvková organizace na nový účetní program, ve kterém je vedena i evidence 
majetku. Aby byl všechen majetek řádně zaevidován, byla provedena podrobná fyzická inventura 
obou budov, která zjistila, že některý majetek nebyl zaevidován (ten byl zapsán dodatečně s odhadní 
cenou, např. ohřívač v budově Komenského 511/40) a některý chybí. 
Chybějící majetek se nepodařilo dohledat, proto ředitelka školy žádá radu města o souhlas 
s vyřazením nenalezeného majetku, aby mohla být celková inventura pravdivě dokončena (soupis 
nenalezeného majetku vizte příloha B). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 

 B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 C - faktura za odpad 

 
Přijaté usnesení: 6/2020 - RM s o u h l a s í s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

7. Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM návrh na vyřazení 
majetku dle přílohy. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 7/2020 - RM s c h v a l u j e vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČ 49457276 dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

8. Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim v roce 2020 budou probíhat opravy koupelen 
jako v předchozích letech. Opravy koupelen v bytech budou hrazeny z investičního fondu organizace. 
Z tohoto důvodu ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim PhDr. Miloslava 
Bártová žádá o schválení čerpání investičního fondu na úhradu oprav koupelen v bytech DPS 
v částce do 200 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 8/2020 - RM s c h v a l u j e Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 

664 34 Kuřim, IČ 49457276 čerpání investičního fondu v částce do 200.000 Kč 
k úhradě oprav koupelen v roce 2020 v objektu domu s pečovatelskou službou. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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9. Dodatek a příloha ke smlouvě o zaměstnávání odsouzených 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim v roce 2008 navázalo smluvní spolupráci s věznicí Kuřim při zaměstnávání odsouzených. 
Jejich práce je hodnocena velmi dobře a je pozitivní, že i město může tímto způsobem aktivně přispět 
k jejich resocializaci a spoluvytváření pracovních návyků, které jsou nezbytně nutné k jejich 
opětovnému zařazení do společnosti po návratu z výkonu trestu. Práce odsouzených je řešena 
rámcovou smlouvou č. 7/2009 ze dne 11.05.2009. Vězeňská služba ČR se obrátila na město se 
žádostí o schválení přílohy této smlouvy, která řeší práci odsouzených na rok 2020 a dále se žádostí 
o schválení dodatku č. 4, který dle nařízení vlády č. 87/2019 Sb., o výši a podmínkách odměňování 
odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, zvyšuje časovou složku odměny 
na 7.300 Kč měsíčně. 
 
Přílohy: A - příloha č. 17 a dodatek č. 4 
 
Přijaté usnesení: 9/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření přílohy č. 17 a dodatku č. 4 k rámcové 

smlouvě č. 7/2009, o zařazení odsouzených do práce, s Českou republikou - 
Vězeňskou službou České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
IČ 00212423. 

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

10. Dohoda o převodu některých práv a povinností ze stavebního 
povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ – zrušení části usnesení 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Část usnesení č. 314/2019 nebyla naplněna z důvodu společné dohody města s ostatními investory 
sportovního areálu Zimním stadionem Kuřim, s. r. o., se sídlem Dlouhá 1720/8, Kuřim, IČ 05886007, 
zastoupeným Ing. Zdeňkem Přichystalem, a Sport Hotelem Kuřim, s. r. o., se sídlem Vrchlického 
1905/24, Kuřim, IČ 04776046, zastoupeným jednateli Milanem Mášou a Marianem Michlíčkem, 
protože parkoviště bude v majetku města Kuřimi a stavba bude realizována městem. Finanční 
příspěvky ostatních investorů budou vyžádány městem do konce roku 2020 výzvou k platbě na 
základě plánovací smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 10/2020 - RM r u š í část usnesení č. 314/2019 ze dne 10. 07. 2019 ve věci 

uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení 
k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ IO 103 se společností Zimní stadion Kuřim, 
s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 dle plánovací smlouvy 
2017/D/0040. 

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

11. Manželé Morkusovi – smlouva o umístění a provedení stavby - 
sjezd na místní komunikaci v rámci stavby „Novostavba garáže“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manželé Bc. Veronika Morkusová a Mgr. Michal Morkus, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 
požádali o uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby na části pozemku parc. č. 3252/1 v k. ú. 
Kuřim, který je ve vlastnictví města Kuřimi. Konkrétně se jedná o stavbu nového sjezdu k jejich 
pozemku parc. č. 3246 v k. ú. Kuřim na ul. Fučíkova. Sjezd z městského pozemku parc. č. 3252/1 na 
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pozemek manž. Morkusových parc. č. 3246 vše v k. ú. Kuřim, bude vybudován v rámci novostavby 
garáže - vizte př. A, B, C. 
 
Projektovou dokumentaci pro novostavbu garáže vyhotovila společnost Ateliér Němec, s. r. o., se 
sídlem Otevřená 1058/8, Kuřim, IČ 01996177. Vlastní sjezd na místní komunikaci je řešen ve  výkrese 
č. D.2.1-101 - „DOPRAVNÍ SITUACE“ – vizte př. C a ve  výkrese č. D.2.1.-102 –„Charakteristický řez“ 
– vizte př. D. 
 
OI nemá k předložené projektové dokumentaci námitek. 
 
Stavbou sjezdu bude částečně dotčen městský pozemek parc. č. 3252/1 v k. ú. Kuřim. Vzhledem 
k tomu, že stavba sjezdu splyne s pozemkem ve vlastnictví města, doporučuje OI a OMP pro stavební 
řízení uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku“, ve které se stavebník zaváže 
sjezd vybudovat a udržovat na svoje náklady. V příloze E předkládá OMP návrh smlouvy. Protože 
stavebníkem je fyzická osoba, je smlouva navržena bezúplatně. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
D - situace 
E - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 11/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby 

„Připojení novostavby garáže novým sjezdem z ulice Fučíkova“ s manž. 
Bc. Veronikou Morkusovou a Mgr. Michalem Morkusem, oba bytem xxxxxxxx 
xxxxxxxxxx, Kuřim, kterou bude částečně dotčen pozemek parc. č. 3252/1 v k. ú. 
Kuřim ve vlastnictví města dle přílohy. 

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

12. Venkovní úpravy MŠ Komenského - zahájení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Venkovní úpravy MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 1/2020 (IV-OI-2020-001) 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pro MŠ 
Kuřim, Komenského 1011, parc. č. 2301/1. Rozsah stavebních úprav je vymezen projektovou 
dokumentací. 
 
Zahájení akce se předpokládá 01.06.2020. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 16.08.2020. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky 3.200.000 Kč vč. DPH. 
Předmětem díla bude revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, Komenského 1011, 
spočívající ve výměně oplocení a vytvoření části nového oplocení, sanaci stávající zídky a venkovního 
schodiště, vytvoření krytého prostoru před oběma vchody do MŠ, novém uspořádání pochůzích ploch 
a zeleně včetně nového materiálu pochůzích ploch, doplnění předprostoru a části zahrady novou 
drobnou i větší vzrostlou zelení a novým mobiliářem. 
Jako jediné kritérium je stanovena výše nabídkové ceny, přičemž nabídky budou vyhodnoceny 
prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po 
nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. 
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Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení 
budou rozhodné ceny bez DPH. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
Realizace zakázky bude hrazena z investičního fondu mateřské školy. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Ing. Petr Ondrášek  1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Mgr. Lenka Novotná   2. Mgr. Petra Vysloužilová 
3. Stanislav Bartoš 3. Ing. Dagmar Montagová 
4. Ing. Petr Němec 4. Ing. Petr Macek 
5. Ing. Renata Havlová 5. Ing. Olga Hanáková 
 
Přílohy: A - výzva 

 B - návrh SoD 
 
Přijaté usnesení: 12/2020 - RM s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky na stavební práce „Venkovní úpravy MŠ Komenského“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy hodnoticí komise dle 
zápisu. 

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

13. Žádost o souhlas s čerpáním FI MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Z důvodu financování investiční akce „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského – Kuřim, 
Komenského 1011“ před budovou mateřské školy na ulici Komenského 1011/28, která je odloučeným 
pracovištěm Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, 
požádala ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Novotná, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, o souhlas s čerpáním prostředků 
fondu investic v celkové výši 3.200.000 Kč (žádost vizte příloha A). 
Výše zmíněná investiční akce je vymezena projektovou dokumentací a probíhá ve spolupráci 
s odborem investičním Ing. Havlovou. 
 
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 13.01.2020 je 3.911.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI, revitalizace předprostoru 
 
Přijaté usnesení: 13/2020 - RM s o u h l a s í s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské 

školy, Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293 ve výši 3.200.000 Kč za účelem 
financování investiční akce v budově na ulici Komenského 1011/28 dle žádosti. 

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

14. Rozpočtové opatření č. 14 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na základě zmocnění ZM je RM předkládán návrh na provedení závěrečného rozpočtového opatření 
k rozpočtu roku 2019. 
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Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 14 
 
Přijaté usnesení: 14/2020 - RM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu města Kuřimi 

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

15. Nástavba a stavební úprava RD Podlesí 
 
Přijaté usnesení: 15/2020 - RM s c h v a l u j e nástavbu a stavební úpravu rodinného domu na ul. 

kpt. Jaroše čp. 749/12 v Kuřimi - Podlesí. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk)  Zdržel se: 1 (D. Sukalovský) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14:52 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15. 1. 2020 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 1. 2020 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazování nepoužitelného majetku - pověření 
3 Likvidační a škodní komise Městského úřadu Kuřim 
 3A - statut likvidační a škodní komise 
4 Sociální fond 2020 
5 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 
 5A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřeb. majetku 
 5B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 5C - vyřazovací protokoly, posudky 
6 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 6A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 6B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 6C - faktura za odpad 
7 Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 
 7A - vyřazovací protokol 
8 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
9 Dodatek a příloha ke smlouvě o zaměstnávání odsouzených 
 9A - zaměstnávání odsouzených - příloha č. 17 a dodatek č. 4 
10 Dohoda o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení k akci 
 „Sportovní areál v Kuřimi“ – zrušení části usnesení 
11 Manželé Morkusovi – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní 
 komunikaci v rámci stavby „Novostavba garáže“ 
 11A - situace 
 11B - situace 
 11C - situace 
 11D - situace 
 11E - návrh smlouvy 
12 Venkovní úpravy MŠ Komenského - zahájení VŘ 
 12A - výzva 
 12B - návrh SoD 
13 Žádost o souhlas s čerpáním FI MŠ Zborovská 
 13A - žádost o souhlas s čerpáním FI, revitalizace předprostoru 
14 Rozpočtové opatření č. 14 
 14A - rozpočtové opatření č. 14 


