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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 3/2020 konané dne 29.01.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 
Program: 
 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22.01.2020 
2 Dohoda o narovnání 
3 Bohuslav Bednář – letní zahrádka u Hospůdky, Legionářská 1017 – záměr  
4 AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování  - 

záměr 
5 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366, rek. odb.  Lelekovice, 

pb. 1-10“ 
6 Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 20.01.2020 
7 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2020 
8 Schválení odpisového plánu Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové 

 organizace na rok 2020 
9 Úhrada zálohové faktury „Zpřístupnění štoly pod Zárubou“ 
10 Pronájem pozemku Pluháčkovi – změna ceny a účelu užívání  
10/1 Pronájem pozemku Pluháčkovi – změna ceny a účelu užívání  
11 Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – DPS 
12 PFM-SmartZone, s. r. o. – darovací smlouva na rozvoj dopravní infrastruktury 
13 Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník 
14 Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22.01.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
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Přijaté usnesení: 17/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 
22.01.2020. 

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

6. Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 20.01.2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 20.01.2020 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi. 
 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 
1. Podnět na pořízení územní studie – vydání zadání územní studie (parc. č. 3062/2 3062/4 

3102/2 a 3102/1) 
2. Stavební úpravy bytového domu č. p. 1122; 1123; 1124 
3. Energeticky úsporná opatření bytového domu č. p. 828; 829; 830 ul. Zborovská Kuřim 
4. Různé – retardéry na silnici. 
 
Přílohy: A - zápis komise výstavby a dopravy z 012020 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
D. Sukalovský – je na toto území předepsaná územní studie? 
S. Bartoš – zjistí to. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
D. Sukalovský – žádá S. Bartoše toto prověřit a pozvat k jednání arch. P. Němce. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
D. Sukalovský – musíme vstoupit v jednání. Zachovány by měly být šambrány a barevnost hnědá. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 18/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í závěry z jednání komise výstavby 

a dopravy ze dne 20.01.2020 v bodech 1, 2, 3 a schvaluje bod 4 dle zápisu 
v příloze.  

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

11. Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – DPS 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním 
stadionem“ DUR+DSP 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2019-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Pro tuto akci dne 15.07.2019 schválila rada města usnesením č. 316/2019 zpracování projektové 
dokumentace pro DUR+DSP vč. inženýrské činnosti a jako zhotovitele PD společnost CUBOID 



 
 
 

3 

ARCHITEKTI, s. r. o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822 v hodnotě 454.000 Kč bez DPH, 
tzn. 549.340 Kč vč. DPH. 
 
Rada města dne 25.09.2019 usnesením č. 420/2019 schválila uzavření dodatku č. 1 k SoD 
2019/D/0119, který spočívá v navýšení ceny o 91.960 Kč vč. DPH a ve změně termínu ve věci 
zpracování části PD do 01.03.2020. 
 
V souvislosti s realizací dalšího stupně projektové dokumentace žádáme o schválení Dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo. Předmětem dodatku pro část „Hřiště pro míčové sporty“ (výstavba proběhne 
v letošním roce jako součást investiční akce „MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE“) 
budou: 

projektové práce pro provádění stavby v hodnotě 106.000 Kč bez DPH 

součinnost výběru dodavatele stavby v hodnotě 6.800 Kč bez DPH 

autorský dozor v hodnotě 36.000 Kč bez DPH. 
 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 2 na zakázku „Multifunkční hřiště 
mezi sportovní halou a zimním stadionem“ se společností CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o., Krohova 
2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822 v hodnotě 180.048 Kč vč. DPH (148.800 Kč bez DPH). 
 
Z rozpočtu ORG 1389 000 000 „MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ MEZI SPORTOVNÍ HALOU A ZIMNÍM 
STADIONEM“ je v rozpočtu vyčleněno 430.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 19/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2019/D/0119 na zakázku „Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním 
stadionem“ se společností CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o., Krohova 2595/43a, 
160 00 Praha, IČ 27458822, který spočívá v navýšení ceny o 180.048 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)   Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Z jednání odešel v 14:50 hod S. Bartoš. 
 
 
 

2. Dohoda o narovnání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem obecního bytu č. 900/11, 3+1 o velikosti 92,39 m

2
, umístěného v podkroví 

bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1806, 
vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem bytu je paní Dana Koutná, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim. 
OMP jednal v této věci i s kominíkem panem Kocmanem, který se ve Zprávě o provedení kontroly 
a čištění spalinové cesty vyjádřil, že do kotle zatékalo z důvodu pohybu části střešní konstrukce, kdy 
vznikla údajně netěsnost ve spalinové cestě. Nepřipustil možnost chybné instalace spalin. Město 
Kuřim v červenci 2015 nechalo v uvedeném bytě provést výměnu původního kotle za nový plynový 
kotel v provedení turbo – kotel Therm 20 TCXE.A, výr. č. 0781/06/15. Výměnu provedl pan Jan 
Nedoma, Kuřim, IČ 66547768, spalinovou cestu provedl kominík Michal Kocman, Brno, IČ 72502177, 
kotel do provozu uvedl Zdeněk Sokol, Tišnov, IČ 73842257. Celkově město za tuto akci zaplatilo 
částku ve výši 39.181,75 Kč. 
Paní Koutná zajišťovala pravidelné roční servisní prohlídky kotle. V lednu 2019 byla provedena 
servisní prohlídka servisním technikem panem Kopřivou – dle doloženého dokumentu nebyla při 
servisní prohlídce shledána žádná závada kotle. 
V únoru 2019 začal kotel vykazovat poruchy – netekla teplá voda, proto se paní Koutná obrátila na 
servisního technika. Dne 22. 2. 2019 provedl tentýž servisní technik, pan Kopřiva, kontrolu funkcí, 
kotel zprovoznil – paní Koutná uhradila částku 1.288 Kč (vč. jízdného a DPH). 
Již 27. 2. 2019 přijel do předmětného bytu servisní technik pan Pančík, který kontrolou kotle zjistil 
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zaseknutý manostat, kotel zprovoznil, paní Koutná uhradila částku 900 Kč.  
Dne 18. 4. se opět do bytu dostavil technik pan Kopřiva, kdy kotel hlásil poruchu E08 – zanešená 
venturiho trubice – pročištění, kotel byl zprovozněn a paní Koutná zaplatila částku 863 Kč. 
Dne 11. 6. 2019 přijel do bytu opět pan Kopřiva, kotel hlásil opět poruchu E08. Jak vyplývá 
z doloženého dokumentu, vyměnil technik tento den manostat, pročistil odvod spalin a po konzultaci 
se servisním střediskem výrobce dospěl k závěru, že již při instalaci spalinové cesty v roce 2015 nebyl 
dodržen postup dle výrobce a nebyl osazen kondenzační kus v odvodu spalin. Za tuto opravu zaplatila 
paní Koutná částku 1.921 Kč. 
Dne 22. 8. 2019 přijel do bytu technik přímo od výrobce kotle – firmy Thermona, spol. s r. o., a to 
z důvodu opětovného hlášení poruchy E08. Z doložené zprávy vyplývá, že technik provedl čištění 
ventilátoru venturky, vyměnil těsnění v komíně, přetěsnil NTC sondy, provedl kontrolu těsnosti v kotli. 
Dále se vyjádřil, že nebyl dodržen postup instalace koaxiálního odkouření podle výrobce a příčinou 
poruchy bylo nenamontování odvodu kondenzátu z komína, což způsobilo zatékání kondenzátu do 
kotle. Doporučil doinstalovat odvod kondenzátu. Za tento výjezd technika zaplatila paní Koutná částku 
ve výši 1.156 Kč. 
Dne 8. 11. 2019 byl technikem firmy Thermona, spol. s r.o. opět proveden zásah na kotli – kotel 
vykazoval znovu chybu E08 – byl vyměněn manostat. Celkem za tuto opravu zaplatila paní Koutná 
částku ve výši 1.553 Kč. 
 
OMP jednal v této věci i s kominíkem panem Kocmanem, který se ve Zprávě o provedení kontroly 
a čištění spalinové cesty vyjádřil, že do kotle zatékalo z důvodu pohybu části střešní konstrukce, kdy 
vznikla údajně netěsnost ve spalinové cestě. Nepřipustil možnost chybné instalace spalinové cesty 
v roce 2015. V měsíci říjnu 2019 došlo kominíkem panem Kocmanem k opravě instalované spalinové 
cesty a byl osazen kondenzační kus. Odvod kondenzátu byl sveden do plastové láhve, s panem 
Nedomou bylo dohodnuto, že plastovou láhev nahradí vizuálně lepší nádržkou. Dle informací od pana 
Nedomy se tak do dne 21. 1. zatím nestalo. 
 
Paní Koutná za opravy kotle, vč. nákladů na dopravu zaplatila v roce 2019 celkovou částku ve výši 
7.681 Kč (vč. DPH). Celkové náklady na dopravu z této částky činí 2.171 Kč (vč. DPH). 
Paní Koutná požádala OMP o úhradu nákladů za opakovanou závadu na kotli. 
 
Dle Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související 
s užíváním bytu, v platném znění (dále jen „nařízení“), se za drobné opravy považují opravy bytu 
a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to 
podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů. 
Podle věcného vymezení § 4, písm. h) nařízení se za drobné opravy mj. považují opravy kotlů 
etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních 
armatur a ovládacích termostatů etážového topení a dále dle písm. i) výměny drobných součástí 
předmětů uvedených v písm. h). 
Podle výše nákladů - § 5 nařízení - se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení 
a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na 
jednu opravu nepřesáhne částku 1.000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu 
souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na 
dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je 
nájemce. 
Nařízení také stanovuje roční limit nákladů za drobné opravy v kalendářním roce. Přesáhne-li součet 
nákladů za drobné opravy uvedené v §§ 4 – 5 nařízení částku rovnající se 100 Kč/m

2
 podlahové 

plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy. Uvedený byt má 
podlahovou plochu 92,39 m

2
. 

 
Paní Koutná uhradila za opravy kotle částku 5.510 Kč + 2.171 Kč jako náklady na dopravu. Ovšem 
nařízení neřeší opakované náklady na tutéž závadu. 
OMP je toho názoru, že by město Kuřim mělo částku ve výši 7.681 Kč paní Koutné uhradit 
a doporučuje uzavřít s paní Koutnou Dohodu o narovnání. 
Částka bude uhrazena z provozního ORGu týkajícího se obecních bytů ve správě Správy bytů Kuřim, 
s. r. o., č. 9012 000 000. 
 
Přílohy: A - dohoda o narovnání 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. Žádá o předložení do další schůze rady. 
 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e uzavření dohody o narovnání s paní Danou Koutnou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je vyplacení částky 
ve výši 7.681 Kč jako náhrady škody způsobené na plynovém kotli umístěném 
v bytě č. 900/11 v ul. Na Královkách v Kuřimi. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

3. Bohuslav Bednář – letní zahrádka u Hospůdky, Legionářská 1017 – záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Pan Zdeněk Scholz, vlastník objektu občanské vybavenosti č. p. 1017 na ul. Legionářská, ve kterém je 
provozována Hospůdka uzavřel s panem Bohuslavem Bednářem nájemní smlouvu na uvedenou 
restauraci. 
Pan Bohuslav Bednář provozovatel Hospůdky na ulici Legionářská 1017, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx, Kuřim, požádal město Kuřim o pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 
57,4 m

2 
(výměra použita po předchozím nájemci - restaurace Tylion, provozovatel pan Koliáš, po 

němž zůstaly na pozemku i dřevěné podesty pro umístění stolů a židlí) za účelem provozování letní 
zahrádky u Hospůdky - vizte př. A. 
Pan Bednář zdvořile žádá RM o stanovení nižšího nájemného než-li bylo stanoveno v předchozím 
období s přihlédnutím k rekonstrukci ulice Legionářské a tím pádem ke značně omezenému přístupu 
návštěvníků k restauraci. Předmětný pozemek byl v minulosti pronajímán za nájemné ve výši 
313 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. Na rok 2020 by nájemné bylo valorizováno inflací za rok 2019 ve výši 

2,8 % na částku 322 Kč/m
2
/rok. V souladu se zákonem o obcích je potřeba před schválením nájemní 

smlouvy nejprve zveřejnit záměr na pronájem předmětného pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 

B – žádost 
 

Přijaté usnesení: 20/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 
v k. ú. Kuřim o výměře 57,4 m

2
 za účelem využití jako letní zahrádky panu 

Bohuslavu Bednářovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.03.2020, za nájemné ve výši 322 Kč/m

2
/rok 

s roční valorizací, s tím, že po dobu rekonstrukce ul. Legionářská bude nájemci 
poskytnuta sleva z nájemného ve výši 30 % (tzn. výše nájemného bude 
225 Kč/m

2
/rok). 

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

4. AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků k zemědělskému 
obhospodařování - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 29.12.2014 pachtovní smlouvu na pacht pozemků určených 
k zemědělskému obhospodařování s AGRODRUŽSTVEM Brťov-Lipůvka (dále jen „Agrodružstvo“) za 
nájemné ve výši 0,1276 Kč/m

2
/rok. Pachtovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let do 

31.12.2019. Začátkem letošního roku oslovilo Agrodružstvo město Kuřim se zájmem pozemky 
o celkové výměře 3.827 m

2
 dále obhospodařovat s tím, že bude uzavřena nová pachtovní smlouva za 

pachtovné ve výši 0,2000 Kč/m
2
/rok., tzn. nabídlo městu cenu vyšší než dle vyhlášky č. 298/2014 Sb.; 

o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 
zemědělských pozemků. Pachtovní smlouva bude uzavřena opět na dobu určitou pěti let od 
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01.03.2020 do 31.12.2024. Byla snížena celková výměra propachtovaných pozemků oproti předchozí 
pachtovní smlouvě o pozemek parc. č. 933/49, na kterém byla vybudována cyklostezka. 
Vzhledem k tomu, že pozemky jsou od 01.01.2020 do 29.02.2020 využívány Agrodružstvem bez 
právního důvodu bude cena pachtu navýšena o poměrnou část pachtovného za období od 01.01. do 
29.02.2020 (tedy na celou částku za rok 2020 tzn. 3.827 x 0,2= 765 Kč/rok), kterou Agrodružstvo 
uhradí z titulu bezdůvodného obohacení. 
 
OMP doporučuje schválit záměr. Seznam propachtovaných pozemků v příloze A. 
 
Přílohy: A - seznam pozemků Agrodružstvo 2020 
 
Přijaté usnesení: 21/2020 - RM s c h v a l u j e záměr propachtovat pozemky parc. č. 3014/40, 

3014/42, 3014/43 a 3014/48 v k. ú. Kuřim, parc. č. 442/6, 443/4, 443/10, 446, 
462/1 a 464/4 v k. ú. Svinošice a parc. č.  944/59 a 944/68 v k. ú. Lipůvka 
o celkové výměře 3.827 m

2
 k zemědělskému obhospodařování AGRODRUŽSVU 

Brťov – Lipůvka, se sídlem Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, IČ 49971492, za 
pachtovné ve výši 0,2000 Kč/m

2
/rok na dobu určitou od 01.03.2020 do 

31.12.2024, současně s pachtem bude uhrazena platba z titulu bezdůvodného 
obohacení ve výši 127,50 Kč. 
 

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

5. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366, rek. 
odb. Lelekovice, pb. 1-10“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost T.O.O., spol. s r. o., v zastoupení investora E.ON Distribuce, a. s., zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „VN366, rek. odb. Lelekovice, pb. 1-10“ – vizte př. A, 
B. 
Na stávajícím zařízení distribuční soustavy proběhla výměna energetického zařízení – výměna sloupů 
v lokalitě Šiberná. Jelikož distribuční soustava byla vybudovaná v době, kdy neexistovala zákonná  
povinnost zřizování věcných břemen, požaduje společnost E.ON. Distribuce, a. s., zřídit věcné 
břemeno nyní. Stavbou je dotčen pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 3534/1 
v k. ú. Kuřim – vizte př. B. Z tohoto důvodu žádá investor k pozemku zřídit věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá ke zřízení věcného břemene námitky, naopak ho doporučuje. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 3534/1 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, 
úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH (náhrada za věcné břemeno je 
stanovena v souladu s dohodou uzavřenou se společností E.ON Distribuce, a. s. – tzn. za každých 
započatých 200 m vedení činí náhrada 10.000 Kč). 
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 C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 22/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k části 
pozemku parc. č. 3534/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude 
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zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení 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: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)   Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

7. Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim aktualizovalo odpisový plán dlouhodobého 
majetku na rok 2020. 
 
Přílohy: A - odpisový plán CSSK 
 
Přijaté usnesení: 23/2020 - RM s c h v a l u j e odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČ 49457276 na rok 2020. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)   Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

8. Schválení odpisového plánu Společenského a kulturního centra Kuřim, 
příspěvkové organizace na rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Ředitelka SKCK Bc. Kateřina Rovná předkládá Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán na rok 
2020 (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - odpisový plán SKCK 

 
Přijaté usnesení: 24/2020 - RM s c h v a l u j e odpisový plán Společenského a kulturního centra 

Kuřim, příspěvkové organizace, nám. Osvobození 1, 664 34 Kuřim, IČ 07577346 
na rok 2020 dle návrhu. 

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

9. Úhrada zálohové faktury „Zpřístupnění štoly pod Zárubou“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Schválení úhrady zálohové faktury na investiční akci „Zpřístupnění štoly pod Zárubou“ 
Název (předmět) zakázky: „Průzkum komplexu LS-STOLLEN, Kuřim-Záruba“  
Evidenční číslo v knize zakázek: VI-OI-2019-019 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Na základě usnesení Rady města Kuřimi č. 463/2019 ze dne 05.11.2019 bylo schváleno objednání 
průzkumu komplexu LS-STOLLEN, Kuřim-Záruba s panem Ing. Milanem Puszkailerem, xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx, 696 18 Lužice, IČ 65744039 v celkové výši 645.000 Kč. Objednaná práce obsahuje 
provedení georadarového průzkumu a vypracování znaleckého posudku pro posouzení záměru 
zpřístupnění podzemních prostorů „LS-STOLLEN Záruba“ na parcele č. 3067/1 v k. ú. Kuřim. 
Na tento záměr bude město podávat žádost o individuální finanční podporu z rozpočtu JMK na rok 
2020. 
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V rámci přípravných prací byl proveden georadarový průzkum, který musel zpracovatel uhradit 
poddodavateli. Město však nemůže práce uhradit před schválením dotace, z těchto důvodů OI žádá 
o schválení úhrady zálohové faktury zpracovateli Ing. Milanu Puszkailerovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
696 18 Lužice, IČ 65744039 ve výši 400.000 Kč. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – na základě dodatečné informace od poskytovatele dotace je možné fakturu, která 
bude vystavena od 1. 1. 2020 dát do uznatelných výdajů. Z toho důvodu není potřeba hradit 
zálohovou fakturu, zpracovateli bude uhrazena řádná faktura. Proto stahuje materiál z projednávání. 
 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e úhradu zálohové faktury zpracovateli průzkumu komplexu LS-

STOLLEN Ing. Milanu Puszkailerovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 696 18 Lužice, 
IČ 65744039 ve výši 400.000 Kč. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

10. Pronájem pozemku Pluháčkovi – změna ceny a účelu užívání  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku p. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře 3 960 m

2
, lokalita u ZUŠ. Část 

uvedeného pozemku o výměře 57 m
2
 byla pronajímána rodině Hladíkových, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 

Kuřim za nájemné ve výši 2,54 Kč/rok s valorizací.  
Dne 13.11.2019 předložili Hladíkovi žádost o ukončení NS dohodou.  
Zároveň jejich sousedé, manželé Pluháčkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim zažádali o pronájem 
uvolněné části pozemku 486/2 v k.ú. Kuřim o výměře 57 m

2
 (po Hladíkových), která přímo sousedí 

s pozemkem v majetku manželů Pluháčkových. 
 
Rada města dne 18.12.2019 projednala a schválila usnesení č. 533/2019: 
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře 57 m

2
 manželům MUDr. 

Nině Pluháčkové a MUDr. Luďku Pluháčkovi, Ph.D., bytem xxxxxxxxxxxxx, Kuřim, za účelem užívání 
jako zahrady, na dobu neurčitou, za cenu ve výši 5 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn (28.11. - 13.12.2019) – bez připomínek. 
Při přípravě nájemní smlouvy však Pluháčkovi uvedli, že by raději pronajatý pozemek 
využili k uskladnění dřeva a zatravnění než k pěstování zeleniny, samozřejmě by si pozemek oplotili. 
 
OMP připravuje nový ceník pozemků k pronájmu s ohledem na jejich účel využití, jedná se o pozemky, 
které se nacházejí primárně v zastavěné části města. 
Ceník bude RM předložen ke schválení v únoru 2020. 
 
Vzhledem k výše uvedenému přistoupil OMP po dohodě s Pluháčkovými ke změně schválené výše 
nájemného, a to dle tabulky v příloze, která bude navržena RM ke schválení a zařadil tak požadovaný 
pozemek pod bod 3) „Pozemek u RD určený k uskladnění věcí“. Výše nájemného se navýší z 5 Kč na 
10 Kč/m

2
/rok. 

 
OMP doporučuje zrušit předchozí usnesení a zveřejnit nový záměr s navýšenou cenou za pronájem 
pozemku. 
 
Přílohy: A - ceník - nájmy pozemků u RD 
 
Přijaté usnesení: 25/2020 - RM r u š í usnesení č. 533/2019 ze dne 18.12.2019 ve věci pronájmu 

části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)   Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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10/1. Pronájem pozemku Pluháčkovi – změna ceny a účelu užívání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 26/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na pronájem části pozemku parc. č. 486/2 

v k. ú. Kuřim o výměře 57 m
2
 manželům MUDr. Nině Pluháčkové a MUDr. Luďku 

Pluháčkovi, Ph.D., bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, za cenu ve výši 10 Kč/m
2
/rok 

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

12. PFM-SmartZone, s. r. o. – darovací smlouva na rozvoj dopravní 
infrastruktury 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PFM-Měřičkova, s. r. o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, Brno, IČ 05551048, je 
stavebníkem výrobně - skladovací haly s administrativním zázemím na pozemku parc. č. 2698/21 
v k. ú. Kuřim, (dále jen „stavba“) – vizte př. A.  
V souvislosti s výše uvedenou stavbou bylo dohodnuto poskytnutí finančního daru městu Kuřim ze 
strany společnosti PFM-SmartZone, s. r. o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, Brno, 
IČ 04972643 ve výši 150.000 Kč. Finanční dar bude městu poskytnut po kolaudaci autobusové 
zastávky na ul. Zámecká – vizte př. B. 
Společnost PFM-SmartZone s.r.o. je sesterskou společností firmy PFM-Měřičkova, s. r. o., 
tj. společnost stejného vlastníka. 
 
Návrh darovací smlouvy předkládáme v př. C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 27/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy se společností PFM-

SmartZone, s. r. o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, Brno, IČ 04972643 
a společností PFM-Měřičkova, s. r. o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 
Brno, IČ 05551048, jako vedlejším účastníkem, jejímž obsahem je přijetí daru ve 
výši 150.000 Kč. 
 

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

13. Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Pan Miloš Dečko je v invalidním důchodu z důvodů snížené pohyblivosti (užívá invalidní vozík). Trvalé 
bydliště pana Dečka je v Kuřimi. Do října loňského roku bydlel pan Dečko v pronajatém bytu na ulici 
Tyršově, xxxxxxxxxxx, se svým partnerem Jxxxxxx Kxxxxxx, který o něho pečoval a vypomáhal mu. 
Byt nebyl postaven jako bezbariérový, bylo však možno dostat se do bytu a pohybovat se v něm na 
invalidním vozíku. Dle vlastního sdělení však nebyl schopen dále platit komerční nájem a z tohoto 
důvodu si našel nový být v Tišnově. Byt je však v patře v domě bez výtahu, takže jakákoliv cesta mimo 
byt je velmi problematická a znamená využití asistence. 
Pan Dečko se obrátil na starostu města s žádostí o pomoc v této situaci. Město Kuřim momentálně 
nemá ve svém vlastnictví volný bezbariérový byt. Po konzultaci s ředitelkou Domu s pečovatelskou 
službou se ukazuje jako možné řešení přidělit mimo pořadník panu Dečkovi byt 1+1, č. xxxx v DPS, 
Zahradní 1275/10, který je momentálně volný. Ani tento byt není zcela bezbariérový, podle pana 
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Dečka, který si byt prohlédl a vyzkoušel, však je po drobné úpravě pro přístup a pohyb na vozíku 
vyhovující. 
Pan Dečko vlastní domácí zvíře – psa. Ten není veden jako asistenční, panu Dečkovi však pomáhá 
především psychicky. Pro psa nemá jiné umístění, žádá tedy, aby tento pes mohl žít i nadále v jeho 
domácnosti. V nájemních bytech v DPS však podle domovního řádu není možné mít psa, rada města 
by v případě souhlasu musela panu Dečkovi udělit výjimku. 
 
Přijaté usnesení: 28/2020 - RM s c h v a l u j e přidělení nájemního bytu xxxxx v Domě 

s pečovatelskou službou, Zahradní 1275/10, Kuřim mimo Pořadník žadatelů 
o nájemní byt v Domě s pečovatelskou službou panu Miloši Dečkovi a panu 
Josefu Kuncovi od 01.02.2020 z důvodů hodných zvláštního zřetele a uděluje mu 
výjimku z domovního řádu DPS, na základě které může pan Dečko v bytě chovat 
psa. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)   Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 06.02.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22.01.2020 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Dohoda o narovnání 
 2A - Dohoda o narovnání 
3 Bohuslav Bednář – letní zahrádka u Hospůdky, Legionářská 1017 – záměr  
 3A - situace 
 3B - žádost Bednář 
4 AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování 
 - záměr 
 4A - pozemky Agrodružstvo 2020 
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5 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366, rek. odb. 
 Lelekovice, pb. 1-10“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - návrh smlouvy 
6 Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 20.01.2020 
 6A - zápis komise 
7 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2020 
 7A - odpisový plán CSSK 
8 Schválení odpisového plánu Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové 
 organizace na rok 2020 
 8A - odpisový plán SKCK 
9 Úhrada zálohové faktury „Zpřístupnění štoly pod Zárubou“ 
10 Pronájem pozemku Pluháčkovi – změna ceny a účelu užívání  
 10A - nájem zahrádky 
10/1 Pronájem pozemku Pluháčkovi – změna ceny a účelu užívání  
11 Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – DPS 
12 PFM-SmartZone, s. r. o. – darovací smlouva na rozvoj dopravní infrastruktury 
 12A - situace 
 12B - situace 
 12C - návrh smlouvy 
13 Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník 


