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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 5/2020 konané dne 12.02.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Milan Vlk, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:14 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání je přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 
 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 05.02.2020 

2 Nový ceník pronájmu pozemků v zastavěné části města – „zahrad u domu“ 

3 La Bocca – prominutí nájemného letní zahrádky a snížení ceny nájemného za reklamu na 

 zábradlí 

4 Dohoda o narovnání 

5 Rekonstrukce balkónů a výstavba nového balkónu v rámci revitalizace bytového domu č. p. 

 1122 – 1124 

6 Schválení odpisového plánu na rok 2020 

7 David Havlík – smlouva o ubytování 

8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Fučíkova, DPNNk, Kotal, 

 p. č. 3244“ 

9 Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020 

10 Návrh dodatku č. 22 k Mandátní smlouvě 

11 Smlouva o vystoupení 

12 Žádost o schválení odpisového plánu na rok 2020 MŠ Zborovská 

13 Žádost o schválení odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Jungmannova 

14 Žádost o schválení odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Tyršova 

15 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 

16 Wellness Kuřim - zámky - Dodatek č. 2 

17 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 05.02.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
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Odbor investiční žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
č. 566/2019 ze dne 18.12.2019 
č. 567/2019 ze dne 18.12.2019 
Důvodová zpráva: 
smlouvy jsou připomínkovány třetí stranou. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu usnesení do 30.04.2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 30/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 

05.02.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 566/2019 a č. 567/2019 do 
30.04.2020. 

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

9. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-004 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na postupnou celoroční opravu povrchu místních komunikací, ve výzvě 
jsou definovány nejčastější technologie oprav aplikovatelné na naše poměry, výzva pak připouští 
uzavřít smlouvu na tyto dílčí technologie s různými dodavateli. Hodnocení je navrženo podle ceny. 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM, 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města, a dále doporučuje schválit znění výzvy 
k podání nabídky a návrh členů hodnoticí komise. Předpokládaná hodnota  
zakázky 3.000.000 Kč bez DPH. 
 
Návrh členů hodnoticí komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Jaroslav Hamřík 
5. Michaela Juránková Hrbková 
 
Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Ing. Petr Ondrášek 
2. Jan Herman 
3. Mgr. Dagmar Montagová 
4. Ing. Renata Havlová 
5. Ing. Jana Markelová 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo 

B - výzva k podání nabídky 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – máme stejné členění i stejné technologie jako v předešlém roce. 
P. Ondrášek – máme plán v opravách? Co se bude dělat na ul. Bezručova? 
S. Bartoš – budeme tam dělat u tří baráků. Potom ul. Školní a u MŠ na ul. Komenského. Také půl 
chodníku na ul. Wolkerova. 
D. Sukalovský – zrušíme tam chodník? 
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P. Ondrášek – na rohu ul. Komenského a ul. Popkova u RD chodník nenavazuje na chodník ke 
školce. Teď tam budeme stavět, tak by se to tam mohlo dořešit. 
 
Přijaté usnesení: 31/2020 - RM s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 

malého rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020", 
dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnoticí komise ve složení podle návrhu. 

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

10. Návrh dodatku č. 22 k Mandátní smlouvě 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 22, v souladu se zněním článku 
II Mandátní smlouvy, uzavřené dne 24.04.2002 mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 46347275 (dále jen 
"BVK"). 
Tímto se mění Příloha č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“, a to pro rok 2020. 
Zástupci společnosti BVK dle výše uvedené smlouvy vykonávají inženýrskou činnost na svěřených 
stavbách rekonstrukcí a investic vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi. 
Na základě rozpočtu města Kuřimi pro rok 2020 byly na jednání uskutečněném koncem roku 2019 
mezi zástupci města a zástupci provozovatele BVK stanoveny prioritní stavby uvedené v příloze č. 1 
„Roční plán investic - seznam svěřených staveb“. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 32/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 22 k Mandátní smlouvě mezi 

městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem Pisárecká 
555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 46347275, jehož předmětem je „Roční plán 
investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2020. 
 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:28 hod Ing. R. Havlová – referentka odboru investičního. 
 
 
 

16. Wellness Kuřim - zámky - dodatek č. 2 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Wellness Kuřim - zámky“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-013 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 2 se smlouvě 2019/D/0107 se společností 
IVAR, a.s., Bílkova 127, 290 01 Poděbrady, IČ 00526622. V průběhu stavby realizované na základě 
smlouvy č. 2019/D/0107 s přílohou cenové nabídky vyvstaly potřeby víceprací, které nebyly obsaženy 
v původní nabídce. Změna související s tímto dodatkem spočívá v doplňkových komponentech, SW 
licenci a spotřebních materiálech. 
 
Návrh nově sjednaná cena dodatek č. 2 
Cena víceprací bez DPH 52.881 Kč 
Cena méněprací bez DPH 0,00 Kč 
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cena Dodatku č. 2 celkem bez DPH  52.881 Kč 
DPH 21 % 11.105 Kč 
Cena Dodatku č. 2 celkem 63.986 Kč 
 
Celková cena díla 
Cena díla dle Smlouvy bez DPH 714.747 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH 0  Kč 
Cena Dodatku č. 2 bez DPH 52.881 Kč 
Cena celkem bez DPH 767.628 Kč 
DPH 21 % 161.202 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 928.830 Kč 
 
Termín dokončení platný dle smlouvy, který je 15.02.2020, bude dodržen.  
 
Akce bude hrazena z ORG 1048 000 000 „Wellness Kuřim“. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – dnes před 14 hod vznikl požadavek na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě týkající se 
navýšení ceny díla na akci Wellness Kuřim zámky. 
R. Havlová – platnost smlouvy vyprší 15.02.2020. Dodávaly zámky a postupně vznikaly problémy, 
také byl problém při propojení. Potřebujeme věci, které nebyly součástí původní nabídky. 
P. Ondrášek – celková cena bude 920 tisíc Kč. Původně jsme počítali s 860 tisíci Kč. Měli jsme to mít 
hotové v listopadu 2019. Teď na poslední chvíli řešíme navýšení ceny o 60 tisíc Kč. 
 
Přijaté usnesení: 33/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2019/D/0107 na zakázku „Wellness Kuřim - zámky“ se společností Ivar, a. s., 
Bílkova 127, 290 01 Poděbrady, IČ 00526622, který spočívá v navýšení ceny 
o 63.986 Kč vč. DPH z důvodu víceprací. 
 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Z jednání odešel v 14:38 hod S. Bartoš a Ing. R. Havlová. 
 
 
 

2. Nový ceník pronájmu pozemků v zastavěné části města – „zahrad u domu“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
OMP předkládá RM návrh nového ceníku pronájmu pozemků města s funkcí jako „zahrada u domu“. 
Hlavním důvodem jsou schválené ceny nájmů předzahrádek plnících funkci „zahrad u domu“ v lokalitě 
Kuřim Podlesí a zároveň dlouhodobě nízké ceny za pronájem srovnatelných pozemků, které 
v mnohých případech nepokryjí ani administrativní náklady spojené s valorizací.  
 
Formou konzultace s okolními obcemi bylo zjištěno následující: 
Brno – Královo Pole 
Provádí nabídkové řízení, ceny zahrad mezi domy se pohybují kolem 10 Kč/m

2 
 

Blansko 
Ceny zahrad se pohybují v rozmezí 3 – 10 Kč/m

2
, v případě stavby (pergola, garáž) na zahradě za 

pozemek pod stavbou si účtují 35 Kč/m
2
 

Tišnov 
Ceny za pozemky, které lidé takto v pronájmu historicky obhospodařují, nechává město za 2 Kč/m

2
. 

Pozemky u nových nájemních domů, předzahrádky, včetně pergol apod. u přízemních bytů 60 Kč/m
2
. 

Šlapanice 
Mají pozemky a ceny za pronájem rozčleněny: 
zahrady, pachtovní smlouvy 2,5 Kč/m

2 
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předzahrádky 7 Kč/m
2
 

zahrady jako funkčně spjaté celky se zahradní stavbou (garáž, pergola apod.) 16 Kč/m
2
 

OMP navrhuje rozčlenit pronajatou plochu do 6 kategorií: 
 
1) Pozemek u RD zastavěný stavbou trvalého charakteru (pergola, přístřešek, zděný plot, zídka, 
brána, garáž), který navyšuje hodnotu nemovitosti nájemce.  
Nedostatek vlastního pozemku u nemovitosti do 50 m

2 
 - cena 50 Kč/m

2
/rok.  

(Např. předzahrádky na Podlesí o rozloze 6 – 12 m
2
 se stavbou pronajímané za 50 Kč/m

2
/rok nebo 

zděné oplocení a brána v lokalitě Díly za sv. Janem 21 m
2
 pronajímané za 50 Kč/m

2
/rok). 

 
2) Pozemek u RD určený k posezení, grilování.  
Nedostatek vlastního pozemku u nemovitosti do 50 m

2 
 - cena 25 Kč/m

2
/rok. 

(Např. předzahrádky na Podlesí o rozloze 6 – 12 m
2
 bez stavby). 

 
3) Pozemek u RD určený k uskladnění různých věcí (dřevník, stavební materiál, trampolína, 
bazén, jiné využití nežli k obhospodařování) – cena 10 Kč/m

2
/rok.  

(Např. nový pronájem manželů Pluháčkových – pozemek o výměře 57 m
2
 u ZUŠ). 

 
4) Pozemek u RD určený k obhospodařování (k výsadbě plodin, zatravněná udržovaná plocha). 
Oplocené pozemky do 100m

2
 - cena 5 Kč/m

2
/rok. 

 
5) Pozemek u RD určený k obhospodařování (k výsadbě plodin, zatravněná udržovaná plocha). 
Oplocené pozemky nad 100m

2
 a více (tzn. za každý započatý m

2 
nad 100 m

2
) - cena 

2,5 Kč/m
2
/rok. 

 
6) Pozemek u RD, který nájemce udržuje (např. seká trávu), pozemek není oplocen, avšak je 
užíván především nájemcem – cena 1,5 Kč/m

2
/rok. 

 
Uvedené ceny budou na základě uzavřených smluv pravidelně valorizovány. 
Rozhodování o uzavírání, prodlužování a ukončování smluv ve věci pachtu pozemků užívaných jako 
zahrádka, rozhodování ve sporných případech, o žádosti více zájemců a o výpovědi pachtovní 
smlouvy ze strany propachtovatele je svěřeno vedoucí odboru majetkoprávního Mgr. Janě Viktorinové 
na základě usn. č. 63/2019 ze dne 13.02.2019. 
 
Přílohy: A - ceník 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:44 hod Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – po diskusi bude ceník upraven následovně: 
 
NÁJEM POZEMKŮ - "ZAHRAD U DOMU" 
DRUHY POZEMKŮ CENA 
1 Pozemek u RD zastavěný stavbou trvalého charakteru    50 Kč/m

2
/rok 

 (pergola, přístřešek, zděný plot, zídka, brána, garáž atd). Nedostatek vlastního pozemku 
u nemovitosti do 50 m2 včetně. 

2 Pozemek u RD určený k posezení, grilování a uskladnění různých věcí  25 Kč/m
2
/rok 

 (dřevník, stavební materiál, trampolína, bazén, jiné využití, nežli k obhospodařování). Nedostatek 
vlastního pozemku u nemovitosti do 50 m2 včetně. 

3 Pozemek u RD určený k obhospodařování do 100 m2 včetně;     5 Kč/m
2
/rok 

 je-li oplocen 
4 Pozemek  u RD určený k  obhospodařování nad 100 m2;    2,5 Kč/m

2
/rok 

 je-li oplocen.  
 (Bude uhrazeno 500,- Kč/rok + 2,50 Kč za každý další m2 nad 100 m2). 
5 Pozemek u RD, který nájemce udržuje (např. seká trávu);    1,5 Kč/m

2
/rok 

 pozemek není oplocen, avšak je užíván především nájemcem 
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Přijaté usnesení: 34/2020 - RM s c h v a l u j e nový ceník pronájmu pozemků v k. ú. Kuřim 

využívaných jako „zahrada u domu“ se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

3. La Bocca – prominutí nájemného letní zahrádky a snížení ceny nájemného za 
reklamu na zábradlí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Pan Pavel Synek jednatel společnosti Stesy Corporation, s. r. o., která provozuje letní zahrádku 
u restaurace „La Bocca“ v Kuřimi podal dne 29.01.2020 žádost o prominutí nájemného za letní 
zahrádku u restaurace La Bocca. Odůvodnil ji tím, že snížená průjezdnost z důvodu uzavírky silnice 
má za následek snížený počet návštěvníků restaurace zhruba na polovinu. Na rok 2020 bylo nájemné 
za letní zahrádku restaurace „La Bocca“ zvalorizováno na částku 11.947 Kč, což je cca 332 Kč 
/m

2
/rok. 

 
RM schválila dne 29.01.2020 usn. č. 20/2020 ve znění:  
RM schvaluje 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 Na Královkách 896/13, 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). 

 
Zároveň pan Synek žádá o snížení ceny nájemného za reklamu na silničním zábradlí o polovinu. 
Nájemné za tuto reklamu bylo taktéž zvalorizováno na letošní rok na částku 6 248,40 Kč. Zde však 
platí i všichni ostatní nájemci bez výjimky stejně. 
 
Přílohy: A - situace 

B - žádost 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá orientačně hlasovat o návrhu, aby byla poskytnuta sleva 30 % na nájemné za 
zahrádku i slevu 30 % za nájemné za reklamu. 
Hlasováno: 
PRO: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, M. Vlk). 
 
Přijaté usnesení: 35/2020 - RM s c h v a l u j e snížení ceny nájemného o 30 % za část pozemku 

parc. č. 1432 v k. ú. Kuřim o výměře 36 m
2
 pronajatého za účelem provozování 

„letní zahrádky“  společnosti SteSy Corporation, s. r. o., se sídlem K Terminálu 
745/1a, Horní Heršpice, Brno, IČ 28336453, po dobu trvání rekonstrukce 
ul. Legionářská. 
 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
Přijaté usnesení: 36/2020 - RM s c h v a l u j e snížení ceny nájemného o 30 % za reklamu na 

silničním zábradlí společnosti SteSy Corporation, s. r. o., se sídlem K Terminálu 
745/1a, Horní Heršpice, Brno, IČ 28336453, po dobu trvání rekonstrukce 
ul. Legionářská. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, M. Vlk)   Proti: 1 (J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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4. 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 xxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim. 
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 22.02.2019 provedl tentýž servisní technik, pan Kopřiva, kontrolu funkcí, 
kotel zprovoznil – paní Koutná uhradila částku 1.288 Kč (vč. jízdného a DPH). 
Již 27.02.2019 přijel do předmětného bytu servisní technik pan Pančík, který kontrolou kotle zjistil 
zaseknutý manostat, kotel zprovoznil, paní Koutná uhradila částku 900 Kč. 
Dne 18.04.2019 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 11.06.2019 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 22.08.2019 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 08.11.2019 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 21.01.2020 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 
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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 1000 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
. 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že by si paní Koutná měla hradit drobné opravy až do výše 9.239 Kč za 
kalendářní rok. Za opravy kotle uhradila (bez nákladů na dopravu) částku 5.510 Kč. 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 
 
Přijaté usnesení: 37/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření dohody o narovnání s paní Danou 

Koutnou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 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. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P: Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)   Zdržel se: 1 (D. Sukalovský) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

5. Rekonstrukce balkónů a výstavba nového balkónu v rámci revitalizace 
bytového domu č. p. 1122 – 1124 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je součástí Společenství vlastníků domu Bezručova čtvrť 1122, 1123, 1124, se sídlem 
Bezručova čtvrť 1122/48, 664 34 Kuřim, IČ 26269848 (dále jen „SVJ“) s podílem 32,90 %. Město 
Kuřim je v tomto bytovém domě mimo pěti podkrovních bytů také vlastníkem jednotek č. 1122/6 
(3.NP), 1122/9 (1. PP), 1124/5 a 1124/6 (oba 3. NP). 
SVJ v průběhu roku 2019 schválilo celkovou revitalizaci bytového domu. Součástí revitalizace bude 
mj. rekonstrukce stávajících balkónů z přední strany a stávajících balkónů ze zadní strany bytového 
domu. Rekonstrukce stávajících balkónů ze zadní strany domu bude spočívat ve výměně stávajících 
balkónových sestav za nové. Toto se týká obecních bytů č. 1122/6 a č 1124/5. Byt č. 1124/6 má 
pouze balkón z přední strany bytového domu. 
Vlastníci jednotek, kteří mají pouze balkón z přední strany bytového domu, vyjádřili požadavek 
vybudovat zcela nový balkón i ze zadní strany domu. Jedná se o jednotky situované v krajních 
částech domu a v přízemí. Vlastník jednotky č. 1124/2 vybudování nového balkónu nepožaduje; 
důvodem je nízká výška balkónu od terénu. Nově budovaný balkón by se týkal pouze jedné jednotky 
ve vlastnictví města, a to jednotky č. 1124/6 – příloha A. 
Předpokládaná částka za rekonstrukci jednoho balkónu z přední strany domu činí 17.500 Kč (obecní 
byty - jednotky č. 1122/6, č. 1124/5 a č. 1124/6), za rekonstrukci jednoho balkónu ze zadní strany 
domu činí 66.500 Kč (jednotka č. 1122/6, č. 1124/5) a za vybudování nového balkónu činí 109.500 Kč 
(jednotka č. 1124/6). Financování rekonstrukce balkónů a vybudování nového balkónu bude řešeno 
v rámci schváleného úvěru pro SVJ, z tohoto důvodu došlo k navýšení příspěvku do „fondu oprav“. 
Předsedkyně SVJ přípisem ze dne 25. 1. 2020 žádá RM o souhlas s vybudováním nového balkónu 
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v obecním bytě – jednotce č. 1124/6, důvodem je mimo jiné i jednotný vizuální vzhled domu. 
 
Přílohy: A - vizualizace  
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá materiál odložit. Danou věc náležitě neprojednali. 
 
Návrh usnesení: RM s o u h l a s í s vybudováním nového balkónu v obecním bytě č. 1124/6 (2+1) 

umístěného ve 3. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi, který bude zbudován v rámci revitalizace bytového 
domu. Realizace balkónu bude financována prostřednictvím úvěru pro 
Společenství vlastníků domu Bezručova čtvrť 1122, 1123, 1124, se sídlem 
Bezručova čtvrť 1122/48, 664 34 Kuřim, IČ 26269848. 
 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

6. Schválení odpisového plánu na rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
OMP připravil ke schválení aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého majetku města Kuřimi na rok 
2020. 
 
Přílohy: A - plán účetního odpisu na rok 2020 
 
Přijaté usnesení: 38/2020 - RM s c h v a l u j e odpisový plán dlouhodobého majetku města Kuřimi 

na rok 2020. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

7. David Havlík – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan David Havlík, trvale bytem xxxxxxxxxx 679 13 Sloup v Moravském krasu, uzavřel dne 13.11.2019 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 476/2019 ze dne 13.11.2019 smlouvu o ubytování 
č. 2019/O/0069, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 29.02.2020. 
Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy.  
Inspektor veřejného pořádku doporučuje smlouvu prodloužit o tři měsíce, tj. do 31.05.2020. 
 
Přijaté usnesení: 39/2020 - RM s c h v a l u j e prodloužení smlouvy o ubytování č. 2019/O/0069 

s Davidem Havlíkem, trvale bytem xxxxxxxxx, 679 13 Sloup v Moravském krasu, 
ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31.05.2020. 

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



 
 
 

10 

 

8. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 
Fučíkova, DPNNk, Kotal, p.č. 3244“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA, 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 „Kuřim, Fučíkova DPNNk, Kotal, p. č. 3244“. 
Jedná se o připojení nového odběrného místa na ul. Fučíkova. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to 
parc. č. 3252/1 a 3252/6 vše v k. ú. Kuřim – vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba 
k pozemkům zřídit věcné břemeno. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 3252/1 a 3252/6 vše v k. ú. Kuřim, na dobu 
neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. 
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: 40/2020 - 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, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 3252/1 a 3252/6 vše v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Věcné břemeno bude 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). 
 
 
Z jednání odešla v 15:30 hod Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

11. Smlouva o vystoupení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
V sobotu 22.02.2020 proběhne na nám. 1. května tradiční masopust. K tanci a poslechu bude hrát 
cimbálová muzika Cémtézékom, v příloze předkládáme smlouvu a žádáme radu města o schválení. 
Cena vč. dopravy činí xxxxxx Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva o vystoupení 
 
Přijaté usnesení: 41/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy s panem Mgr. Tomášem 

Zouharem, xxxxxxxxxxxx, 664 24 Drásov, na vystoupení cimbálové muziky 
Cémtézékom na Kuřimském masopustu dne 22.02.2020. 
 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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12. Žádost o schválení odpisového plánu na rok 2020 MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Novotná požádala Radu města Kuřimi o schválení odpisového 
plánu na rok 2020 (vizte příloha A, B). 
 
Přílohy: A - žádost  

B - odpisový plán 
 
Přijaté usnesení: 42/2020 - RM s c h v a l u j e odpisový plán Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2020 dle návrhu. 
 

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

13. Žádost o schválení odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach požádal Radu města Kuřimi o schválení odpisového plánu 
na rok 2020 (vizte příloha A, B). 
 
Přílohy: A - žádost 

B - odpisový plán 
 
Přijaté usnesení: 43/2020 - RM s c h v a l u j e odpisový plán Základní školy, Kuřim, Jungmannova 

813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2020 dle návrhu. 
 

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

14. Žádost o schválení odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka základní školy Mgr. Bc. Hana Kočevová požádala Radu města Kuřimi o schválení 
odpisového plánu na rok 2020 (vizte příloha A, B). 
 
Přílohy: A - žádost 

B - odpisový plán 
 
Přijaté usnesení: 44/2020 - RM s c h v a l u j e odpisový plán Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 

okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2020 dle návrhu. 
 

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

15. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2020. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory ve formě dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění 
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závazku veřejné služby, o jejímž poskytnutí rozhoduje kraj v souladu s ustanovením § 105 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Finanční podpora je poskytována na základě žádosti v rámci „Pravidel řízení o přiznání finanční 
podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ 
schválených Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 15. zasedání dne 21. 6. 2018 usnesením 
č. 1250/18/Z15. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, ID 6989675 ve výši 198.400 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena bankovním převodem na účet zřizovatele tj. města Kuřim do 
30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Zřizovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční podporu 
formou příspěvku na provoz bezodkladně. 
Podepsanou smlouvu je nutné zaslat na JMK. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 45/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Centrem 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, Kuřim, IČ 49457276, městem Kuřim, 
se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964 a Jihomoravským 
krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337 na 
poskytování pečovatelské služby pro rok 2020 ve výši 198.400 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:26 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 04.03.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 05.02.2020 
 1A – plnění usnesení RM 
2 Nový ceník pronájmu pozemků v zastavěné části města – „zahrad u domu“ 
 2A - ceník - nájem pozemků jako zahrad u rd 
3 La Bocca – prominutí nájemného letní zahrádky a snížení ceny nájemného za reklamu 
 na zábradlí 
 3A - příloha 
 3B - žádost o prominutí nájemného 
4 Dohoda o narovnání 
 4A - dohoda o narovnání 
5 Rekonstrukce balkónů a výstavba nového balkónu v rámci revitalizace bytového domu 
 č. p. 1122 – 1124 
 5A - vizualizace finálního vzhledu BD 
6 Schválení odpisového plánu na rok 2020 
 6A - plán účetního odpisu na rok 2020 
7 David Havlík – smlouva o ubytování 
8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Fučíkova, DPNNk, 
 Kotal, p.č. 3244“ 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - návrh smlouvy 
9 Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020 
 9A - smlouva o dílo 
 9B - výzva k podání nabídky 
10 Návrh dodatku č. 22 k Mandátní smlouvě 
 10A - návrh dodatku 
11 Smlouva o vystoupení 
 11A - smlouva o vystoupení - Masopust 2020 
12 Žádost o schválení odpisového plánu na rok 2020 MŠ Zborovská 
 12A - žádost o schválení op na rok 2020 
 12B - odpisový plán 2020, 14. 1. 2020 
13 Žádost o schválení odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Jungmannova 
 13A žádost o schválení op na rok 2020 
 13B - odpisový plán 2020, 3. 2. 2020 
14 Žádost o schválení odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Tyršova 
 14A - žádost o schválení op na rok 2020 
 14B - odpisový plán 2020, 3. 2. 2020 
15 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
 15A - smlouva 
16 Wellness Kuřim - zámky - Dodatek č. 2 


