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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 14/2020 konané dne 22.04.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Milan Vlk, Ing. Jan Vlček, MSc. – členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:06 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15.04.2020 

2 Richard a Martina Štěpánkovi, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

2/1 Kateřina Feitlová, bytem Kuřim, Bezručova čtvrť 1123/7, byt  2+1 a manželé Štěpánkovi, 
bytem Kuřim, Jungmannova 879/5, byt  2+1 – žádost o výměnu nájemců v obecních bytech 
v Kuřimi 

3 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Luční, sm. NNk, Foltan, 
p. č. 73/4“ 

4 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Červený vrch, sm. NNk, 
Hurdová, p. č. 3496/1“ 

5 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Fučíkova, DPNNk, 
Morkus p. č. 3246“ 

6 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, paprsek NNk, Prager, 
pč. 1659“ 

7 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, 
TS,NNk, ZŠ, pč. 1449“ 

8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Jungmannva, VNk, 
TS,NNk, MŠ, pč. 1864“ 

9 Výstavba rodinného domu na parc. č. 4522/56 ul. Červenáčkova 

10 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – výběr nejvhodnější nabídky 

11 Dotace z programu MV dopravní automobil pro HZS 

12 Dotace z programu MV na cisternovou automobilovou stříkačku 

13 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2021 

14 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro 
rok 2020 

15 Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, s. r. o., za rok 2019 

16 Rozšíření RD na ul. Otevřená 

17 Nařízení města Kuřimi č. 2/2020 
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18 Wellness Kuřim – oprava kogenerační jednotky 

19 Nebytové prostory/ nemovité věci v majetku města, pozemky určené k provozování letních 
zahrádek u restauračních zařízení – prominutí nájemného – změna usnesení 

20 Zřízení Městské policie Kuřim 

21 Sportovní areál – rozvaděč PD 

22 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (pomůcky)“- výběr nejvhodnější 
nabídky  

23 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na úpravu zasklení jižní fasády 

24 Rozpočtové opatření č. 3 

25 QUANTUM, a. s. – věcné břemeno pro stavbu plynovodu „Obytný soubor Kuřim – Záhoří 
1. etapa“ 

26 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15.04.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 567/2019 ze dne 18.12.2019 
Důvodová zpráva: 
smlouva je připomínkována třetí stranou. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.09.2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 150/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 15.04.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 567/2019 do 30.09.2020. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

20. Zřízení Městské policie Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Karel Torn CSc.) 
 
Ze zákona o obcích (zák. č. 128/2000 Sb.) vyplývá, že do samostatné působnosti obce patří také 
záležitosti týkající se ochrany veřejného pořádku a obecné bezpečnosti občanů. To v současném 
stavu zajišťuje obvodní oddělení Policie ČR se sídlem v Kuřimi. Početní stav obvodního oddělení, 
rozlehlost obvodu, ve kterém působí (kromě Kuřimi ještě dalších 10 obcí včetně velké části zázemí 
Brněnské přehrady) a stanovené priority však neumožňují efektivní dohled nad veřejným pořádkem ve 
městě Kuřim. To se projevuje především nedobrým stavem v oblastech přestupkových, tedy ve velmi 
častém nedodržování vyhlášek města (o veřejném pořádku, o nočním klidu, o užívání veřejného 
prostranství). Častý je vandalismus, rušení nočního klidu, konzumace alkoholických nápojů na 
místech, kde je to vyhláškou města zakázáno atd. 
Stejně tak je prakticky nevymahatelné dodržování zákona v oblasti dopravy v klidu, tedy zajištění 
alespoň základního respektování dopravních předpisů. I při dlouhodobém nedostatku parkovacích 
míst ve velké části města je totiž nutno vynutit si dodržování alespoň základních pravidel v této oblasti, 
která jsou často porušována (stání na chodnících, v křižovatkách, na trávnících, neoprávněné stání na 
vyhrazených parkovacích místech atd.). Stejně tak je, vzhledem k výše uvedeným okolnostem, velmi 
obtížné až nemožné zajistit dodržování dopravních předpisů a značení v dopravě v pohybu, o čemž 
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nejlépe svědčí situace v častém nedodržování zákazu vjezdu (až na výjimky) na současné objízdné 
trase při rekonstrukce ulice Legionářské, případně běžná jízda cyklistů po chodnících.  
Městská policie, zvláště v navrhovaném počtu, pochopitelně nemůže zázračně odstranit veškeré toto 
nedodržování pravidel, předpisů a zákonů, nicméně jistě dokáže tuto nedobrou situaci pozitivně 
ovlivnit daleko více než je současný stav, kdy celou tuto agendu „zajišťuje“ jedna osoba pověřená 
dohledem nad veřejným pořádkem, která má podstatně menší pravomoci. 
Další důležitou částí práce městské policie bude provozování městského kamerového systému 
a technického zařízení na měření okamžité a úsekové rychlosti, bude-li zřízeno. 
V současnosti je ve městě instalováno 9 bezpečnostních kamer ve 4 lokalitách. Tento kamerový 
systém byl do roku 2019 provozován Policií ČR, a to na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
Kuřim a Krajským ředitelstvím PČR Jihomoravského kraje. Tato smlouva však byla KŘ PČR 
v loňském roce bez náhrady vypovězena. V současnosti jsou tedy kamery systému deaktivovány 
a není možno je v souladu se zákonem využívat. To se negativně projevuje především při objasňování 
trestných činů Policií ČR, která tímto přišla o cenný zdroj informací. Navíc po dohodě s investorem 
obchodního centra Zahrádky připravujeme rozšíření kamerového systému na příjezdu od Brna 
a vlastní iniciativou i na dalších příjezdových komunikacích do města. Jedinou další možností je 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí (městskou policií), která by kamerový systém 
provozovala. I přes jednání s několika obcemi v brněnském regionu i městem Brnem se nepodařilo 
najít obec ochotnou uzavřít takovouto smlouvu, nemluvě o tom, že i při uzavření takovéto smlouvy 
ztrácí takto provozovaný kamerový systém velkou část svých výhod, především operativnost jak 
v samotném provozování, tak ve vyhodnocování záznamu. 
Obdobná situace je v provozování technických prostředků pro úsekové a okamžité měření rychlosti 
vozidel na komunikacích. Na doporučení dopravní policie připravuje město Kuřim instalaci měřičů 
rychlosti ve dvou problémových lokalitách – na ulici Pod Vinohrady (úsekové měření) a Zámecká 
(měření okamžité rychlosti). Kromě těchto dvou lokalit jsou městem ve spolupráci s Policií ČR 
vytipovány další 3 lokality (Tyršova, Blanenská, křižovatka silnici I/43 a II/386). O spolupráci v této 
oblasti projevily zájem také některé obce z obvodu ORP Kuřim, a to Lelekovice, Česká, Jinačovice 
a Čebín, které mají rovněž zájem na instalaci měřičů rychlosti s tím, že by je případně provozovala 
kuřimská městská policie (příjmy z pokut by byly příjmy města Kuřim).  
Zcela jednoznačně ukázal „bezbrannost“ města Kuřim v oblasti veřejného pořádku současný nouzový 
stav, především naprostá nemožnost města vynutit dodržování nařízení vlády ČR, případně 
ministerstva zdravotnictví.  
Hlavním záměrem ke zřízení Městské policie Kuřim je tedy dohled nad dodržováním zákonů a obecně 
závazných předpisů města, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města a podílení se 
na prevenci kriminality ve městě. Kromě toho Město Kuřim potřebuje městskou policii také za účelem 
provozování městského kamerového systému a provozování radarů na měření rychlosti. 
 
Z podnětu vedení města zpracoval tajemník Městského úřadu Kuřim: 
 
1.Návrh na Zřízení Městské policie Kuřim viz příloha č. 1. Všeobecným cílem je zřízení městské 
policie se 3 strážníky s případným zvýšením jejich počtu dle naplnění očekávaných cílů jejich činnosti, 
potřeb a požadavků města Kuřimi v dalších letech. Odborné předpoklady strážníka, jednotné prvky 
stejnokrojů, označení motorových vozidel i vzor služebního odznaku upřesňuje vyhláška č. 418/2008 
Sb., kterou vydalo Ministerstvo vnitra k provedení zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Zřízení 
Městské policie Kuřim je předpokládáno od 01.06.2020; 
 
2. návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. xx/2020, o zřízení městské policie, 
kterou předkládá v příloze č. 2. Návrh byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví v § 1 odst. 1, že obecní policie je 
orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 
 
Přílohy: A - příloha č. 1 - zřízení MP Kuřim - záměr 

B - příloha č. 2 - obecně závazná vyhláška 
D - příloha č. 4 - rozpočet 
C - příloha č. 3 - harmonogram 
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Diskuse: 
J. Vlček – do dnešního dne nemá úplně jasný názor, jestli zřídit nebo nezřídit městskou policii. 
Prostudoval si materiály a aktuálně se přiklání spíše k tomu to s městskou policií vyzkoušet. V koaliční 
smlouvě ale máme, že pokud se neshodneme, tak máme vyvolat hlubší jednání ve větší skupině. 
D. Sukalovský – k další debatě je ochoten se sejít. Městská policie ve městě opravdu velice chybí. 
Vše je popsáno v důvodové zprávě. 
P. Ondrášek – v koaliční smlouvě je uvedeno, že pokud jedna z koaličních stran označí nějakou 
skutečnost, že jdeme proti závazku vůči našim voličům, tak z tohoto důvodu je potřeba tento rozdíl 
v prioritách řešit s dostatečným časovým předstihem apod. Otázka zavedení městské policie ve městě 
není jeho prioritou. 
D. Sukalovský – navrhněte termín setkání. 
P. Ondrášek – přes víkend si udělá sezení se svými kolegy ze strany Kuřimáci.cz. Vnímá argumenty, 
že každá ze stran má svým způsobem pravdu, ale je potřeba to vyvážit. Musíme zajistit negativa, 
abychom je eliminovali. 
D. Sukalovský – navrhuje materiál č. 20 nyní neprojednávat. Toto téma projedná P. Ondrášek se 
svými kolegy ze strany Kuřimáci.cz. Následně bude svolána mimořádná rada, kde bude o návrzích 
usnesení hlasováno. Nyní stahuje navržená usnesení z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM d o p o r u č u j e ZM schválit záměr na zřízení Městské policie Kuřim, dle 

přílohy č. ...... zápisu. 
Nebylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení: RM d o p o r u č u j e ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi 

č. xx/2020, o zřízení městské policie, dle přílohy č. ....... zápisu. 
Nebylo hlasováno. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15:07 hod J. Vlček – počet přítomných členů RM jsou 4. 
 
 
 

2.1. Kateřina Feitlová, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxx, byt 2+1 a manželé 
Štěpánkovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, byt  2+1 – žádost o výměnu 
nájemců v obecních bytech v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Manželé Štěpánkovi a paní  Kateřina Feitlová podali dne 21.04.2020 opravné podání k Žádosti 
o ukončení nájmu bytu dohodou k datu 30.04.2020 podané ze strany manželů Štěpánkových. Výše 
uvedení nájemci by se rádi vyměnili v bytech, jejichž jsou nájemci ještě před ukončením nájmu ze 
strany manželů Štěpánkových. Jako důvod uvádějí, že v domě Jungmannova 879, Kuřim bydlí 
babička Kateřiny Feitlové, kterou je potřeba denně navštěvovat a pečovat o ni (nákupy, úklid). 
Oba byty jsou 2+1, nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou. 
 
Přílohy: A - nová žádost 
 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e výměnu nájemce v bytě Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxx - nový 

nájemce Kateřina Feitlová, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a výměnu 
nájemce v bytě Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - nový nájemce Richard 
Štěpánkem s manželkou, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Hlasováno 
Pro: 1 (L. Ambrož)   Zdrželi se: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, M. Vlk) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
Návrh nebyl přijat. 
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2. Richard a Martina Štěpánkovi, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Richard a Martina Štěpánkovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. 879/5, 2+1, umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 878, 879 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1820, vše v obci a k. ú. 
Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou – do 31.10.2020. 
Dne 14.04.2020 požádali manželé Štěpánkovi z důvodu odstěhování o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou ke dni 30.04.2020. 
 
OMP nabídne volný byt č. 879/5 stávajícím nájemcům obecních bytů k výměně za jimi užívaný byt dle 
Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
 
Přijaté usnesení: 151/2020 - RM s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. 

Richardem a Martinou Štěpánkovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim, jejímž předmětem je nájem obecního bytu č. 879/5, 2+1, 
umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 878, 879 v ul. 
Jungmannova, který je součástí pozemku p. č. 1820, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
dohodou ke dni 30.04.2020.  

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

3. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Luční, 
sm. NNk, Foltan, p. č. 73/4“ 
(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, Luční, sm. NNk, Foltan, p. č. 73/4“. 
Jedná se o připojení nového odběrného místa na ul. Luční. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to 
parc. č. 37 v k. ú. Kuřim – vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné 
břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 37 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. Text 
budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 152/2020 - 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 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k části pozemku parc. č. 37 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, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 



 
 
 

6 

4. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Červený 
vrch, sm. NNk, Hurdová, p. č. 3496/1“ 
(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, Červený vrch, sm. NNk, Hurdová, p. č. 
3496/1“. 
Jedná se o připojení nového odběrného místa v chatové oblasti Červený vrch. 
 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to 
parc. č. 3497/5 v k. ú. Kuřim – vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné 
břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 3497/5 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. 
Text budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 153/2020 - 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 3497/50 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu 
dle přílohy k části pozemku parc. č. 3497/5 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, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

5. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 
Fučíkova, DPNNk, Morkus p. č. 3246“ 
(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, Morkus p. č. 3246“. 
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. 
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Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 154/2020 - 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 01, 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, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

6. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, paprsek 
NNk, Prager, pč. 1659“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PK Elektro, 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, paprsek NNk, Prager, pč. 1659“  
Jedná se o zřízení nové distribuční sítě v lokalitě garáží ul. U Vlečky. Délka nového kabelového 
vedení v pozemcích města činí cca 166 bm. 
 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 1698, 
1593/1 a 1697 vše v k. ú. Kuřim – vizte př. A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné 
břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Náhrada za zřízení věcného břemene bývá vyčíslena v souladu s dohodou uzavřenou se společností 
E.ON Distribuce, a.s. - za každých započatých 200 bm vedení - náhrada ve výši 10.000 Kč. Tentokrát 
nám však investor nabídl částku vyšší, za 166 bm délky vedení nabídl náhradu ve výši 14.000 Kč. 
Vyšší ocenění věcného břemene je způsobeno větším počtem nových rozpojovacích skříní. 
OMP doporučuje vyšší částku přijmout. Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků 
parc. č. 1698, 1593/1 a 1697 vše v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu 
v celkové výši 14.000 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: 155/2020 - 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 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 1698, 1593/1 a 1697 vše v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 
14.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
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břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. 

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

7. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. 
Čecha, VNk, TS,NNk, ZŠ, pč. 1449“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PK Elektro, 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, Sv. Čecha, VNk, TS,NNk, ZŠ, pč. 1449“  
Jedná se o rekonstrukci a rozšíření distribuční sítě v  ul. Sv. Čecha. Délka nového kabelového vedení 
v pozemcích města činí cca 525 bm. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 1463, 
2899, 2786/76, 2904/142, 2904/144, 2904/143, 2904/100, 2904/101, 2904/99, 2904/114, 2904/119, 
2904/118, 2904/73, 2904/77, 2904/107, 2903/5, 2784/18, 2904/84, 1455/1 a 1455/2 vše v k. ú. Kuřim 
– vizte př. A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Náhrada za zřízení věcného břemene bývá vyčíslena v souladu s dohodou uzavřenou se společností 
E.ON Distribuce, a. s. - za každých započatých 200 bm vedení - náhrada ve výši 10.000 Kč. Tentokrát 
však investor městu nabídl částku vyšší, za 525 bm délky vedení nabídl náhradu ve výši 53.000 Kč 
(místo 30.000 Kč). Vyšší ocenění věcného břemene je způsobeno vedením kabelu vysokého napětí, 
větším počtem distribučních skříní a z důvodu uložení většího počtu kabelů v jedné trase a v této 
souvislosti i širšího ochranného pásma inženýrské sítě. 
OMP doporučuje vyšší částku přijmout. Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků 
parc. č. 1463, 2899, 2786/76, 2904/142, 2904/144, 2904/143, 2904/100, 2904/101, 2904/99, 
2904/114, 2904/119, 2904/118, 2904/73, 2904/77, 2904/107, 2903/5, 2784/18, 2904/84, 1455/1 
a 1455/2 vše v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 
53.000 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: 156/2020 - 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 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 1463, 2899, 2786/76, 2904/142, 2904/144, 
2904/143, 2904/100, 2904/101, 2904/99, 2904/114, 2904/119, 2904/118, 
2904/73, 2904/77, 2904/107, 2903/5, 2784/18, 2904/84, 1455/1 a 1455/2 vše 
v k. ú. a obci Kuřim, LV č.1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
náhradu ve výši 53.000 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, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 



 
 
 

9 

 

8. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 
Jungmannva, VNk, TS,NNk, MŠ, pč. 1864“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PK Elektro, 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, Jungmannova, VNk, TS, NNk, MŠ, pč. 1864“. 
Jedná se o rekonstrukci a rozšíření distribuční sítě v  ul. Jungmannova. Délka nového kabelového 
vedení v pozemcích města činí cca 950 bm. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to 
parc. č. 1797/4, 1798, 1842, 1858, 1862, 1471/1, 1822/1, 1463, 1861, 1863/2 a 2899 vše v k. ú. Kuřim 
– vizte př. A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Náhrada za zřízení věcného břemene bývá vyčíslena v souladu s dohodou uzavřenou se společností 
E.ON Distribuce, a. s. - za každých započatých 200 bm vedení - náhrada ve výši 10.000 Kč. Tentokrát 
však investor městu nabídl částku vyšší, za 950 bm délky vedení nabídl náhradu ve výši 109.000 Kč 
(místo 50.000 Kč). Vyšší ocenění věcného břemene je způsobeno vedením kabelu vysokého napětí, 
větším počtem distribučních skříní a z důvodu uložení většího počtu kabelů v jedné trase a v této 
souvislosti i širšího ochranného pásma inženýrské sítě. 
OMP doporučuje vyšší částku přijmout. Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků 
parc. č. 1797/4, 1798, 1842, 1858, 1862, 1471/1, 1822/1, 1463, 1861, 1863/2 a 2899 vše v k. ú. 
Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 109.000 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: 157/2020 - 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 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 1797/4, 1798, 1842, 1858, 1862, 1471/1, 
1822/1, 1463, 1861, 1863/2 a 2899 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č.1. Věcné 
břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 109.000 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, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

9. Výstavba rodinného domu na parc. č. 4522/56 ul. Červenáčkova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města ke schválení projektovou dokumentaci pro výstavbu rodinného 
domu s garáží na nově budované části ul. Červenáčkove parc. č. 4522/56, vizte příloha. 
 
Přílohy: A - rodinný dům s garáží 
 
Přijaté usnesení: 158/2020 - RM s o u h l a s í se stavbou rodinného domu s garáží na nově 
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budované části ul. Červenáčkové na parc. č. 4522/56 dle předložené 
dokumentace. 

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

10. „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – výběr nejvhodnější nabídky 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své 38. schůzi konané dne 10.12.2019 schválila zadávací dokumentaci včetně 
příloh investiční akce, vedené v rozpočtu města pod názvem „Vybudování odborných učeben na 
Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“.  
Investiční akce, vedená v rozpočtu města pod výše uvedeným názvem, zahrnuje: 
- stavební práce, jejichž realizace byla k 28.02.2020 dokončena 
- konektivitu a IT 
- dodávku vnitřního vybavení (mobiliář), jejíž realizace byla k 10.03.2020 dokončena 
- dodávku pomůcek – probíhá výběrové řízení. 
 
Veřejná zakázka na dodávky „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - konektivita a IT“ je zadávaná ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).  
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vnitřní konektivity školy a dodávka výpočetní techniky včetně 
kompletní instalace a konfigurace a včetně zaškolení. 
Podklady pro realizaci dodávky zpracoval Ing. Aleš Svoboda. 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky činí 2,3 mil. Kč bez DPH a předpokládaná délka 
realizace jsou 3 měsíce. 
Administraci veřejné zakázky provádí, na základě uzavřené Příkazní smlouvy na administraci 
č. 2019/D/0073, paní Renata Petrželová, Růžová 183, Lutín.  
 
K elektronickému vyhlášení prostřednictvím certifikovaného Národního elektronického nástroje NEN 
došlo dne 06.01.2020. Současně byla výzva odeslána 9 Radou schváleným dodavatelům. Z důvodu 
poskytnutých vysvětlení byla lhůta pro podání nabídek prodloužena do 14.02.2020. 
Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 4 nabídky. 
Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhlo dne 14.02.2020 po uplynutí stanovené lhůty pro 
podání nabídek, za účasti členů komise pro otevírání nabídek.  
Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti u dodavatele, který se umístil v pořadí dle výsledků 
hodnocení nabídek jako první. Účastník byl celkem čtyřikrát vyzván k doplnění podané nabídky. 
Zadavatel dokončil posouzení nabídky po kompletním předložení objasnění nabídky účastníkem dne 
30. 3. 2020. 
Po provedeném posouzení zadavatel zkonstatoval, že účastník prokázal splnění kvalifikace 
v požadovaném rozsahu a doporučuje proto Radě města jako nejvhodnější nabídku, nabídku 
společnosti Data Protection Delivery Center, s. r. o., Rybkova 1016/31, 602 00 Brno, IČ 03064247 
v celkové hodnotě 1.971.900 Kč bez DPH. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v protokolech, které tvoří přílohu tohoto příspěvku. 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení výběr nejvhodnější nabídky a smlouvu 
o dílo s vybraným dodavatelem, která bude uzavřena po uplynutí zákonem stanovených lhůt.  
 
Na tento projekt byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI 
Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové uznatelné 
výdaje činí 11 760 843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90%, tedy 10.584.758,70 Kč. 

V rámci projektu IROP „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ byla 
dále v roce 2019 schválena žádost o změnu. Žádost se týkala změny dispozičního řešení v rámci 
školy a s tím souvisejícího prodloužení termínu realizace projektu do 30.09.2020. 
Předkládané změny nemají vliv na výši poskytované finanční podpory. 
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Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena 
ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 
21.01.2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2020 částku 
11,2 mil. Kč. 
 
Přílohy: A - protokoly z průběhu posouzení a hodnocení 

B - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 159/2020 - RM s o u h l a s í s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolech 

k veřejné zakázce „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností Data Protection Delivery Center, s. r. o., 
Rybkova 1016/31, 602 00 Brno, IČ 03064247, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 1.971.900 Kč bez DPH (tj. 2.385.999 Kč s DPH). 

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

11. Dotace z programu MV dopravní automobil pro HZS 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Lenka Doležalová) 
 
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru vyhlásilo prostřednictvím dotačního programu 
Ministerstva vnitra: „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ výzvu na 
podávání žádostí o dotace pro Jednotky dobrovolných hasičů v obcích. 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválení podání žádosti o dotaci pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Kuřim ve výši 1.000.000 Kč na projekt "Pořízení nového dopravního automobilu". 
Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 450 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 160/2020 - RM s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Kuřim ve výši 1.000.000 Kč na projekt "Pořízení nového 
dopravního automobilu" v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra: „Účelové 
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“. 

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

12. Dotace z programu MV na cisternovou automobilovou stříkačku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Lenka Doležalová) 
 
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru vyhlásilo prostřednictvím dotačního programu 
Ministerstva vnitra: „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ výzvu na 
podávání žádostí o dotace pro Jednotky dobrovolných hasičů v obcích. 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválení podání žádosti o dotaci pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Kuřim ve výši 7.500.000 Kč na projekt Pořízení cisternové automobilové 
stříkačky. 
Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 2,5 mil. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 161/2020 - RM s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Kuřim ve výši 7.500.000 Kč na projekt Pořízení cisternové 
automobilové stříkačky v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra: „Účelové 
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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13. Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2021 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí, okresů i v celém kraji. Jihomoravský 
kraj proto požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě 
sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. 
 
Jihomoravský kraj vydává pro rok 2021 aktualizovaná Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji, která jsou uvedena v příloze A. Dokument byl schválen Radou 
Jihomoravského kraje usnesením č. 9380/20/R134 dne 10.02.2020. Základní síť sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji pro rok 2021 je tvořena registrovanými sociálními službami se zařízením na 
území JMK (službě bylo vydáno rozhodnutí o registraci dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách), které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě, požadované efektivitě a odpovídající místní 
dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci potřebných osob na území kraje, a které jsou 
v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními zdroji. Základní síť 
sociálních služeb Jihomoravského kraje definuje kapacitu a působnost sociálních služeb, které 
zajišťují uspokojování zjištěných potřeb poskytování sociálních služeb. Součástí Základní sítě JMK 
jsou sociální služby a jejich kapacity podporované a financované z veřejných zdrojů prostřednictvím 
dotace ze státního rozpočtu, dle § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, případně 
současně financované z dotačního programu JMK, rozpočtů obcí v JMK, nebo prostřednictvím 
individuálních projektů kraje. Základní síť JMK je tvořena na období jednoho roku. 
 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá krajům povinnost 
(§ 95 písm. h) „určovat síť sociálních služeb na území kraje, a přitom přihlížet k informacím obcí 
sděleným podle § 94 písm. f).“ Obec pak dle uvedeného legislativního vymezení „spolupracuje s 
krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o 
kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří 
podmínky pro zajištění potřeb těchto osob“. 
 
JMK v návaznosti na výše uvedené legislativní požadavky požádal obce s rozšířenou působností o 
spolupráci na vytvoření návrhu sítě sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority a potřeby 
jednotlivých ORP. Návrhem okresní sítě služeb se rozumí definice sociálních služeb a jejich kapacit, 
jejichž zachování je v daném území žádoucí, a které představují nepodkročitelný základ pro sociální 
stabilitu dané lokality.  
 
Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu okresní sítě je deklarován ochotou obce/obcí podílet 
se na spolufinancování služeb podle podmínek stanovených JMK na příslušný rok. 
 
Sociální služby budou ze strany příslušných ORP řazeny do následujících kategorií: 

skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v požadované výši 
stanovené JMK, 

skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace spolufinancování, 
služba bude ze sítě vyřazena, 

skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není možno 
služby financovat v požadované výši (zejména příspěvkové organizace kraje, jedinečné služby v kraji 
se zařízením v malých obcích, pobytové služby apod.). 

Do Základní sítě JMK budou na základě splnění ostatních podmínek definovaných Pravidly zařazeny 
pouze sociální služby v kategoriích A a C. V případě zařazení služby do skupiny B je zástupcům 
oddělení koncepce a plánování Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje předána informace o 
nepotřebnosti/zbytnosti služby v území, což bude ze strany JMK akceptováno, a tato služba nebude 
do Základní sítě JMK zařazena. 
 
V příloze B je uvedena Příloha č. 1a materiálu – rozvojová strategie sociálních služeb v JMK pro rok 
2021. Přílohou C je aktualizovaná Síť sociálních služeb pro rok 2021 za ORP Kuřim. 



 
 
 

13 

 
Přílohy: A - pravidla síť 2021 

B - příloha č. 1a materiálu 
C - síť 2021 

 
Přijaté usnesení: 162/2020 - RM s c h v a l u j e zařazení sociálních služeb působících v ORP 

Kuřim, uvedených v příloze C, do sítě sociálních služeb pro rok 2021. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

14. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování 
sociálních služeb pro rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 
2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve znění Dodatku č. 5, úplné znění (dále 
jen „Pravidla“), která jsou uvedena v příloze A, stanovující podíl obcí na spolufinancování stávajících 
sociálních služeb, a to ve výši: 
 

služby sociální prevence: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, 
krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, terapeutické komunity, 
terénní programy, sociální rehabilitace; 

forma poskytovatele služby: nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické 
a právnické osoby): 17 %. 
 
Dne 10.09.2019 usnesením č. 1077/2019 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast. 
 
Příloha C obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2020. V příloze D je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Žadatel sociální služby, sociální rehabilitace, poskytoval v roce 2019 službu 3 klientům z města Kuřimi 
a žádá o dotaci ve výši 30.000 Kč. Dle výpočtu Pravidel má nárok na dotaci ve výši 21.099 Kč. Na 
jednoho klienta připadají náklady ve výši 7.033 Kč. Dle informací pracovníků je aktuálně terénní 
sociální služba poskytována v našem městě minimálně 6 klientům. 
 
Na podzim loňského roku byla zahájena aktivní spolupráce OSVP, MěÚ Kuřim, s poskytovatelem 
terénní sociální služby, služby sociální rehabilitace, Práh jižní Morava, z. ú. Terénní tým Brno-venkov 
v rámci služby sociální rehabilitace, ve kterém působí odborníci z této oblasti, nebo lidé, kteří mají 
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sami vlastní zkušenosti s duševním onemocněním, zajišťuje pomoc lidem se závažným duševním 
onemocněním (např. schizofrenie, deprese, mánie a další závažné duševní poruchy). S organizací 
bude také probíhat spolupráce v rámci reformy psychiatrické péče. Deinstitucionalizace psychiatrické 
péče bude souviset mimo jiné se změnou financování dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, 
snižováním dlouhodobých lůžek a propouštěním pacientů z psychiatrických nemocnic, které se 
výrazně projeví v roce 2020. Tato situace se bude také týkat občanů s duševním onemocněním 
z města Kuřimi, kteří budou propuštěni, spolupráce s klienty bude o to složitější v případě, pokud 
nemají zajištěné bydlení, a město Kuřim nemá k dispozici žádné volné kapacity pro jejich ubytování. 
Mimo jiné již probíhá také aktivní spolupráce s organizací a s lidmi s duševním onemocněním, kteří žijí 
ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pracovníci služby jim poskytují podporu při řešení nepříznivé 
sociální situace prostřednictvím základních činností sociální rehabilitace a zaměřují se na všechny 
oblasti života – práce, bydlení, vytváření strukturovaného denního programu, zlepšení podpůrné 
sociální sítě, stabilizace zdravotního stavu. Při řešení situace pracovníci týmu spolupracují se všemi 
zaangažovanými osobami – s pracovníky veřejné správy, samosprávy, s blízkými osobami 
a zdravotnickými (psychiatr, praktický lékař) a sociálními službami. Velká výhoda pro klienty spočívá 
také v tom, že služba je poskytována zdarma. Často se jedná o klienty, kteří nemají vzhledem ke 
svému nepříznivému zdravotnímu stavu dostatek finančních prostředků, někteří žijí i na hranici 
chudoby. V praxi by tak klienti, pokud by si službu museli hradit sami z vlastních finančních 
prostředků, nechtěli se službou navázat spolupráci. 
Vzhledem k tomu, že služba doposud na území města Kuřimi nepůsobila, a pracuje s cílovou 
skupinou klientů, se kterými je v rámci sociální práce velmi složitá a téměř nejnáročnější spolupráce, 
OSVP, MěÚ Kuřim, vnímá zajištění služby pro občany města Kuřimi jako nezbytné, a je tedy nutné, 
podílet se na jejím spolufinancování. V rámci navázání dobré spolupráce mezi organizací a městem 
Kuřimí doporučuje OSVP schválit dotaci ve výši 30.000 Kč. 
 
Hrazeno z ORG 9049000001, který je přidělen v rámci rozpočtu města OSVP. 
 
Přílohy: A - pravidla financování 2019-2020 

B - síť 2020 
C - smlouva 
D - žádost 

 
Přijaté usnesení: 163/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2020 s poskytovatelem sociální 
služby Práh jižní Morava, z. ú., se sídlem Tuřanská 199/12, Brněnské Ivanovice, 
620 00 Brno, IČ 70288101 ve výši 30.000 Kč. 

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

15. Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, 
s. r. o., za rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Jednatel společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., předkládá radě města v působnosti 
valné hromady zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019. Podrobná zpráva je obsažena v příloze 
tohoto materiálu. 
 
Návrh na použití nerozděleného zisku 
Nerozdělený zisk bude použit pro: 
Převod na účet zřizovatele      100 % 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Hospodářský výsledek (po zdanění)      278.559 Kč 
Rezervní fond         0 Kč 
Nerozdělený zisk         278.559 Kč. 
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Přílohy: A - výroční zpráva 2019 
 
 
Na jednání se vrátil v 15:23 hod J. Vlček – počet přítomných členů je 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 164/2020 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centra technických 

služeb Kuřim, s. r. o., bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technických 
služeb Kuřim, s. r. o., za rok 2019. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Přijaté usnesení: 165/2020 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centra technických 

služeb Kuřim, s. r. o., schvaluje rozdělení hospodářského zisku Centra 
technických služeb Kuřim, s. r. o., za rok 2019 dle zápisu. 

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

16. Rozšíření RD na ul. Otevřená 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost zaslanou panem Růžičkou dne 15.04.2020 ke změně 
v projektové dokumentaci. 
 
Dne 13.05.2019 a následně 15.05.2019 byla komisí výstavby a radou města schválena projektová 
dokumentace pro RD Otevřená. 
Usnesením č. 247/2019 ze dne 15.05.2019: 
Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy ze dne 13. 5. 2019 v bodě 
2 a schvaluje body 1 a 3, dle zápisu. 
 
Nyní by investoři měli zájem rozšířit plochy RD budovaného na ul. Otevřená na parc. č. 1951 a 1952 
v jeho dvorní části, vizte příloha. 
 
Přílohy: A - koordinační situace RD Otevřená 
 
 
V 15:26 hod byl telefonicky kontaktován S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 166/2020 - RM s o u h l a s í s rozšířením RD na ul. Otevřené na parc. č. 1951 

a 1952 dle přiloženého situačního výkresu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

17. Nařízení města Kuřimi č. 2/2020 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích umožňuje městům vymezit svým nařízením úseky 
silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Město může také stanovit v nařízení rozsah, 
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků 
silnic. 
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Rada města Kuřimi dne 27.11.2019 usnesením č. 517/2019 vydala Nařízení města Kuřimi č. 4/2019, 
kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje 
rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací 
a průjezdních úseků silnic. Krajský úřad Jihomoravského kraje k tomuto nařízení zaslalo dne 
04.02.2020 své připomínky s výzvou ke zjednání nápravy do 60 dnů ode dne doručení výzvy. 
V případě nezjednání nápravy může krajský úřad rozhodnout o pozastavení účinnosti tohoto nařízení. 
 
Nyní je RM předkládáno nové Nařízení města Kuřimi č. 2/2020, ve kterém jsou připomínky Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje zapracovány.  
 
Přílohy: A - Nařízení města Kuřimi - místní komunikace a chodníky 
 
Přijaté usnesení: 167/2020 - RM v y d á v á Nařízení města Kuřimi č. 2/2020, kterým se vymezují 

úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, 
a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků a místních komunikací, s účinností patnáctým dnem po dni jeho 
vyhlášení. 

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

18. Wellness Kuřim – oprava kogenerační jednotky 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Cílem generální opravy je obnovení plného výkonu plynové kogenerační jednotky Cento T150, která 
se nachází v bazénovém provozu Wellness Kuřim, a přispět k zlepšení ekonomiky provozu (roční 
úspora provozu kogenerační jednotky je více než 500.000 Kč). Kogenerační jednotka byla dodána 
v roce 2010 a je doporučeno provést po 8 letech provozu tuto opravu. Protože o jednotku bylo 
v předchozích letech dobře postaráno, mohla být oprava odložena o dva roky. Problémem je aktuálně 
rostoucí spotřeba plynu. Navíc v motoru dochází k únikům oleje, je třeba vyměnit těsnění, výměníky, 
klikovou hřídel a další. 
Opravu provede dodavatel jednotky, společnost TEDOM. Každoročně probíhá servis, který obsahuje 
zejména roční výměny olejů. Opravu je vhodné realizovat v době současné dlouhé odstávky 
bazénového provozu z důvodu epidemiologických opatření, proběhne během dvou týdnů. 
 
Akce bude hrazena z ORG 9054 000 000 určeného na opravy bazénového provozu Wellness Kuřim. 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 168/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy se společností TEDOM, a. s., 

Výčapy 195, 674 01 Třebíč, IČ 28466021 ve výši 347.494 Kč bez DPH, 
tj. 420.468 Kč vč. DPH na akci oprava kogenerační jednotky bazénové provozu 
Wellness Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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19. Nebytové prostory/ nemovité věci v majetku města, pozemky určené 
k provozování letních zahrádek u restauračních zařízení – prominutí nájemného 
– změna usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 27.03.2020 přijala usnesení číslo 128/2020, a to v souvislosti 
s uzavřením provozoven z důvodu pandemie Covid-19. 
Vzhledem ke skutečnosti, že prominutí nájemného je právem pronajímatele, který sice může tuto 
výhodu libovolně poskytnout, avšak tento prominutý příjem nájemného musí dodanit v souladu se 
zákonem o dani z příjmu, doporučuje OMP formulovat usnesení jako slevu z nájemného, kdy tato 
forma nemá žádné negativní finanční dopady jak na nájemce, tak na pronajímatele. 
Po konzultaci s daňovým poradcem Ing. Jakubcem předkládá OMP změnu usnesení. 
Sleva z ročního nájemného bude rozpočítána poměrnou částí na období 04-12/2020. 
 
Přílohy: 1A - sleva ve výši 25% 

1B - sleva ve výši 50% 
 
Přijaté usnesení: 169/2020 - RM r u š í usnesení č. 128/2020 ze dne 27. 3. 2020 ve věci prominutí 

nájemného/pachtovného nájemcům/ pachtýřům nebytových prostor v majetku 
města Kuřimi a pozemků určených k provozování letních zahrádek. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Přijaté usnesení: 170/2020 - RM s c h v a l u j e poskytnutí slevy ve výši 25 % ročního 

nájemného/pachtovného nájemcům/pachtýřům nebytových prostor/nemovitých 
věcí v majetku města Kuřimi a restauračních zařízení – dle přílohy 1A. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Přijaté usnesení: 171/2020 - RM s c h v a l u j e poskytnutí slevy ve výši 50 % ročního nájemného 

nájemcům pozemků určených k provozování letních zahrádek – dle přílohy 1B. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

21. Sportovní areál – rozvaděč PD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Odbor investiční navrhuje radě města vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci rozvaděče 
umístěného venku ve sportovním areálu. Tento rozvaděč by byl využit při společenských 
doprovodných programech, které by probíhaly v návaznosti na provoz sportovní haly. Stávající 
rozvaděč pro karavany nebyl vyzbrojen pro tyto požadavky a nelze jej ani posílit s ohledem na dimenzi 
přívodu. 
Zhotovitelem projektové dokumentace bude společnost ELQA, s. r. o., Blanenská 1856/6, 664 34 
Kuřim, IČ 49977121, jejichž cenová nabídka činí 39.000 Kč vč. DPH (tj. 32.231 Kč bez DPH). 
 
Pro zpracování projektu žádáme o vyčlenění částky z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ na akci 
„Sportovní areál – rozvaděč PD“. 
 
Přijaté usnesení: 172/2020 - RM s c h v a l u j e vyčlenění částky ve výši 39.000 Kč z ORG 1008 

000 000 „Studie a projekty“ na akci „Sportovní areál – rozvaděč PD“.  
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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22. „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (pomůcky)“- výběr 
nejvhodnější nabídky 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM bylo zajišťujícím odborem realizováno 
zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – 
vybavení odborných učeben (pomůcky)“. 
Jedná se o součást investiční akce, která zahrnuje vedle pomůcek i stavební práce, konektivitu a IT 
a dodávku mobiliáře, a která je vedená v rozpočtu města pod názvem „Vybudování odborných učeben 
na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“. 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena bez DPH. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 360 tis. Kč bez DPH. 
Výzva k podání nabídky byla zaslána emailem 6 odsouhlaseným dodavatelům.  
 
Ve lhůtě pro podání nabídek do 09.04.2020 obdržel zadavatel v elektronické podobě 2 nabídky. 
Otevírání nabídek se uskutečnilo dne 09.04.2020 ve 13:00 hod. Po otevření nabídek pak hodnoticí 
komise, která byla současně i komisí pro otevírání obálek, pokračovala v hodnocení nabídek a dále 
v posouzení splnění kvalifikace u dodavatele, který se v hodnocení umístil na 1. místě. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel nedisponoval natolik odbornými znalostmi, aby dokázal 
provést i posouzení souladu dodavatelem nabízeného zařízení s požadavky zadavatele vymezenými 
technickou specifikací ve výzvě, vyzvala komise k posouzení souladu autora projektové dokumentace 
pro část pomůcky – Ing. Aleše Svobodu. 
Po obdržení jeho vyjádření komise následně pokračovala v dokončení posouzení kvalifikace na svém 
2. jednání dne 20.04.2020.   
 
Vzhledem k tomu, že dodavatel prokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, doporučuje 
hodnotící komise radě města jako nejvhodnější nabídku, nabídku dodavatele SHARP CENTRUM 
OLOMOUC, s. r. o., Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc, IČ 25353233 v celkové hodnotě 
352.206,00 Kč bez DPH. 
 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která 
tvoří přílohu tohoto příspěvku. 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení výběr nejvhodnější nabídky a Kupní 
smlouvu s vybraným dodavatelem.  
 
Na tento projekt byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI 
Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové uznatelné 
výdaje činí 11.760.843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90%, tedy 10.584.758,70 Kč.  

V rámci projektu IROP „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ byla 
dále v roce 2019 schválena žádost o změnu. Žádost se týkala změny dispozičního řešení v rámci 
školy a s tím souvisejícího prodloužení termínu realizace projektu do 30.09.2020. 
Předkládané změny nemají vliv na výši poskytované finanční podpory. 
 
Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena 
ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 
22.01.2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2020 částku 
11,2 mil. Kč. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - kupní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 173/2020 - RM s o u h l a s í s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (pomůcky)“ a souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy se společností SHARP CENTRUM OLOMOUC, 
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s. r. o., Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc, IČ 25353233, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 352.206 Kč bez DPH (tj. 426.169,26 Kč 
s DPH). 

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

23. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na úpravu 
zasklení jižní fasády 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Odbor investiční žádá radu města o schválení využití odlišného postupu při zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávku a montáž protislunečních okenních fólií na stávající průhledná skla jižní 
fasády zrekonstruovaného „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“ (dále jen kulturní dům) 
v souladu s čl. 9 směrnice č. S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Vzhledem 
k udržitelnosti poskytovaných záruk na provedenou fasádu a dále vzhledem k časové tísni 
doporučuje Odbor investiční zadat veřejnou zakázku napřímo společnosti Brillo trade, s. r. o., Klíčova 
1261/2d, 618 00 Brno, IČ 02895552, která pro společnost PKS stavby, a. s., na předmětné akci 
dodávala a montovala hliníkové výplně otvorů a fasády. 
 
Popis skutečnosti: 
 
Projektová dokumentace, zpracovaná společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s. r. o., 
se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690, uvažovala v objektu kulturního domu 
s chlazením vybraných prostor v přízemí, 1. NP a 2. NP VZT zařízeními. Jedná se konkrétně 
o prostory kavárny v přízemí, restaurace se salónkem v 1.NP a obřadní síně s přípravnou barem 
a přípravnou skladem ve 2.NP. Dle projektové dokumentace - profese vzduchotechnika jsou nyní tyto 
prostory obsluhovány třemi nezávislými vzduchotechnickými jednotkami. Do všech dotčených prostor 
je celoročně přiváděn vzduch o teplotě 20 °C. Požadovaná teplota vzduchu v řešených prostorech je 
v letním období 26 °C. 
Vzhledem k výši teplených zisků není ale možné v letním a přechodném období tyto prostory uchladit 
na požadovanou teplotu pouze přívodem ochlazeného vzduchu instalovanými VZT systémy. 
 
Za účelem shrnutí hlavních příčin nevyhovujících parametrů vnitřního mikroklimatu v kulturním domě 
a z důvodu navržení účinných opatření pro jejich nápravu byla zpracována v 03/2020 studie doplnění 
chlazení vybraných prostor KD Kuřim ve variantách. Závěrem této studie je, že pro zajištění tepelného 
komfortu v dotčených prostorech v letním a přechodném období je nutné doplnit v rámci řešených 
místností systém přímého chlazení. V jedné z variant bylo na žádost Města Kuřim uvažováno také 
s kombinací systému přímého chlazení a instalace okenních fólií na průhledná skla jižní fasády. 
Vzhledem k poměrně malému rozdílu investičních nákladů a vzhledem k dlouhé návratnosti 
investičních nákladů na okenní fólie, však doporučuje studie pouze instalaci účinnějšího systému 
přímého chlazení. Na zpracovanou studii musí dále navázat projektová dokumentace vyšších stupňů. 
 
Vzhledem k tomu, že se blíží letní období a zpracování projektové dokumentace zabere určitý čas, je 
nutné se započetím alespoň dílčích kroků v této věci, které alespoň částečně zlepší přehřívání 
zmiňovaných prostor do doby realizace chlazení. 
 
Odbor investiční zahájil jednání ve věci volby vhodných okenních fólií se společností PortaTherm, 
s. r. o., která mimo jiné dodává nereflexní fólie s označením XT67CV. Jde o pokovenou exteriérovou 
fólii vyráběnou speciální technologií, pomocí které se do několika vrstev aplikují vzácné kovové prvky. 
Díky těmto kovovým prvkům poskytuje fólie nejintenzivnější energetickou ochranu v letním období, 
absorbuje minimum tepla, které odráží, přičemž maximálně propouští světlo. Po instalaci zůstává 
stávající sklo průhledné a jeho vzhled se nemění. Stínicí součinitel uvažované fólie je 0,4 což 
znamená, že přes okno s fólií projde o 60% méně tepla než přes sklo bez fólie. Fólie je cca 1,5 m 
široká a na některých sklech bude tedy vznikat vlasová připojovací spára. 
Záruka na fólii je 2 roky, udávaná životnost je 5-7 let. 
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Pro vlastní nalepení fólií oslovil Odbor investiční společnost Brillo trade, s. r. o., subdodavatele 
hliníkové fasády a oken. Dle emailem zaslané cenové nabídky ze dne 16. 4. 2020 by náklady na 
úpravy čirých skel jižní fasády fóliemi (cca 143 m

2
)
 
činily cca 625 tis. Kč s DPH. 

 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města 
pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. Zastupitelstvo města dne 22. 1. 2020 schválilo rozpočtovým 
opatřením č. 1 na investiční akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ pro rok 2020 částku 
18.983.900 Kč. Z této částky nyní zbývá k čerpání cca 410.000 Kč, které byly plánovány na krytí 
dozorem požadovaného navýšení ceny za TDI z důvodu prodloužení doby výstavby a zvětšení 
původního rozsahu díla. 
Vzhledem k této skutečnosti je potřeba pro realizaci dodávky a montáže protislunečních fólií provést 
samostatným materiálem rozpočtové opatření, kterým rada města schválí navýšení rozpočtu investiční 
akce o 1.000.000 Kč. 
 
Do květnového zastupitelstva bude následně předložen materiál na schválení navýšení celkového 
limitu investiční akce a současné vyčlenění dalších finančních prostředků pro realizaci doplnění 
chlazení vnitřních prostor kulturního domu. 
 
Přílohy: A - KD Kuřim - studie doplnění chlazení vybraných prostor 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá změnit formu a to uzavřít se společností smlouvu o dílo. 
 
Přijaté usnesení: 174/2020 - RM s c h v a l u j e odlišný postup zadání dle směrnice Rady města 

Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku 
a montáž protislunečních fólií na čiré zasklení jižní fasády „Společenského 
a kulturního centra v Kuřimi“ a schvaluje zadání zakázky formou smlouvy o dílo 
se společností Brillo trade, s. r. o., Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno, IČ 02895552 za 
cenu cca 625 tis. Kč s DPH. 

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

24. Rozpočtové opatření č. 3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení rozpočtu akce 
Rekonstrukce KD - samostatně projednávaný materiál. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 03 
 
Přijaté usnesení: 175/2020 - RM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Kuřimi 

na rok 2020, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

25. QUANTUM, a. s. – věcné břemeno pro stavbu plynovodu „Obytný soubor 
Kuřim – Záhoří 1. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost QUANTUM, a. s., jako investor plynárenského zařízení pro stavbu „Obytný soubor Kuřim – 
Záhoří 1. etapa“ zaslal městu Kuřim k podpisu Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
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břemene, jejímž předmětem je budoucí zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
plynárenského zařízení v lokalitě Záhoří. 
 
Plynárenské zařízení, včetně měřícího objektu, bude uloženo mimo jiné i v pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví města  a to parc. č. 2994/1, 2994/95, 2994/94, 2990/5, 2994/16, 2994/12, 2994/26, 2994/5, 
2219/20, 3066, 3063, 3067/1, 3067/3, 3102/2, 3062/12, 3062/21, 3062/27, 3062/20, 3062/7, 3062/8 
a 3062/34 vše v k. ú. Kuřim – vizte př. A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné 
břemeno. 
Délka plynovodního vedení v pozemcích města se předpokládá cca 950 bm. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2994/1, 2994/95, 2994/94, 2990/5, 2994/16, 
2994/12, 2994/26, 2994/5, 2219/20, 3066, 3063, 3067/1, 3067/3, 3102/2, 3062/12, 3062/21, 3062/27, 
3062/20, 3062/7, 3062/8 a 3062/34 vše v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve 
výši 250,- Kč bez DPH za každý započatý běžný metr liniové stavby.  Za stejnou cenu zřizuje město 
Kuřim věcné břemeno se společností GasNet, s.r.o. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení 
věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B -  schválená situace 
C - smlouva 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek – za prodej věcného břemene bude celková částka 237.500 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 176/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování plynárenského zařízení ve prospěch společnosti QUANTUM, a. s., 
se sídlem Brněnská 122/212, Nouzka, Vyškov, IČ 25307762, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 2994/1, 
2994/95, 2994/94, 2990/5, 2994/16, 2994/12, 2994/26, 2994/5, 2219/20, 3066, 
3063, 3067/1, 3067/3, 3102/2, 3062/12, 3062/21, 3062/27, 3062/20, 3062/7, 
3062/8 a 3062/34 včetně uložení a provozování měřícího objektu na pozemku 
p. č. 2994/5 vše v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, 
za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. Do 
doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

26. Různé 
 
J. Vlček – smlouva o centrálním nákupu energií – cena za zprostředkování bude 50 tisíc Kč a drobné 
jednorázové poplatky. V minulosti nám naše příspěvkové organizace část poplatku přefakturovávali. 
Nyní by to ale nedělal. 
D. Sukalovský – s tím souhlasí. 
J. Vlček – za měsíc by měla aukce proběhnout. Zprávu předloží. 
 
 
 
K. Torn – ptá se, zda chtějí radní jako materiály do schůzí rady města zprávy o činnostech 
samosprávných odborů? 
P. Ondrášek – bylo by dobré vědět aspoň data, která se zpracovávají pro benchmarking. 
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K. Torn – chcete projednat celou benchmarkingovou zprávu? 
P. Ondrášek – ano, zajímá ho to. Stačí zaslat e-mailem. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:12 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24.04.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15.04.2020 
 1A – plnění usnesení RM 
2 Richard a Martina Štěpánkovi, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
2/1 Kateřina Feitlová, bytem Kuřim, Bezručova čtvrť 1123/7, byt  2+1 a manželé Štěpánkovi, 
 bytem Kuřim, Jungmannova 879/5, byt 2+1 – žádost o výměnu nájemců v obecních 
 bytech v Kuřimi. 
 2/1A – nová žádost 
3 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Luční, sm. NNk, 
 Foltan, p. č. 73/4“ 
 3A - situace 
 3B - situace 
 3C - návrh smlouvy 
4 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Červený vrch, sm. 
 NNk, Hurdová, p. č. 3496/1“ 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - návrh smlouvy 
5 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Fučíkova, DPNNk, 
 Morkus p. č. 3246“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - návrh smlouvy 
6 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, paprsek NNk, 
 Prager, pč. 1659“ 
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - návrh smlouvy 
7 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, 
 TS, NNk, ZŠ, pč. 1449“ 
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 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - návrh smlouvy 
8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Jungmannova, 
 VNk, TS, NNk, MŠ, pč. 1864“ 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - návrh smlouvy 
9 Výstavba rodinného domu na parc. č. 4522/56 ul. Červenáčkova 
 9A - situace 
10 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – výběr nejvhodnější nabídky 
 10A - protokoly z posouzení a hodnocení 
 10B – smlouva o dílo 
11 Dotace z programu MV dopravní automobil pro HZS 
12 Dotace z programu MV na cisternovou automobilovou stříkačku 
13 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2021 
 13A - pravidla síť 2021 
 13B - příloha č.1a materiálu 
 13C – příloha C síť 2021 
14 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
 pro rok 2020 
 14A - pravidla financování 2019-2020 
 14B - síť 2020 
 14C - smlouva 
 14D - žádost 
15 Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, s. r. o., za rok 
 2019 
 15A - výroční zpráva 2019 
16 Rozšíření RD na ul. Otevřená 
 16A - koordinační situace RD Otevřená 
17 Nařízení města Kuřimi č. 2/2020 
 17A - Nařízení města Kuřimi 
18 Wellness Kuřim – oprava kogenerační jednotky 
 18A – smlouva o dílo 
19 Nebytové prostory/ nemovité věci v majetku města, pozemky určené k provozování 
 letních zahrádek u restauračních zařízení – prominutí nájemného – změna usnesení 
 19A – příloha 1A - sleva ve výši 25% 
 19B – příloha 1B - sleva ve výši 50% 
20 Zřízení Městské policie Kuřim 
 20A -příloha č. 1 - zřízení MP Kuřim - záměr 
 20B - příloha č. 2 - obecně závazná vyhláška 
 20C - příloha č. 3 - harmonogram 
 20D - příloha č. 4 - rozpočet 
21 Sportovní areál – rozvaděč PD 
22 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (pomůcky)“- výběr 
 nejvhodnější nabídky 
 22A – zpráva o posouzení a hodnocení 
 22B – kupní smlouva 
23 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na úpravu zasklení jižní 
 fasády 
 23A - studie doplnění chlazeni vybraných prostor 
24 Rozpočtové opatření č. 3 
 24A – rozpočtové opatření č. 3 
25 QUANTUM, a. s. – věcné břemeno pro stavbu plynovodu „Obytný soubor Kuřim – 
 Záhoří 1. etapa“ 
 25A - situace 
 25B – schválená situace 
 25C – smlouva 


