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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 16/2020 konané dne 13.05.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Milan Vlk, Ing. Jan Vlček, MSc. – členové rady 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:05 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 06.05.2020 

2 ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim - smlouva o výpůjčce 

3 Mgr. Veronika Kucharská, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 

4 Michal Kokojan, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy dohodou 

5 PP plus Groupe, s. r. o., Čebín - ukončení nájemní smlouvy dohodou 

6 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Tleskačova, roz. NNk, 
UP Develop, 4522“ 

7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, rozvoj, DS, VNk, TS 
Vontská, NNk“ 

8 Manželé Fialkovi, Sv. Čecha 1187, Kuřim - záměr na pronájem části pozemku u ZŠ 
Jungmannova - stavba plotu 

9 Dodatek č. 85 nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. 

10 Most ev. č. 06-01 Blanenská-Prefa - pořízení projektu 

11 Autobusové zastávky ul. Zámecká 

12 Vybudování vjezdu a postavení kříže s Ježíšem 

13 Výkon TDI na stavbu „Obytného souboru Kuřim Záhoří" 

14 Stavební úpravy RD na Podlesí 

15 Nástavba a stavební úpravy RD Podlesí parc. č. 3256/7 

16 Nástavba a stavební úpravy RD Podlesí parc. č. 3256/8 

17 Kácení 3 ks borovic 

18 Žádost o dodatečné udělení souhlasu s užití loga města Kuřimi 

19 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 

20 Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 

21 VPS - individuální dotace 
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22 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování PD doplnění 
chlazení 

23 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - zeleň 

24 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 06.05.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
č. 148/2020 ze dne 08.04.2020 
Důvodová zpráva: 
jeden z účastníků zadávacího řízení vznesl námitky. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 01.06.2020. 
 
č. 566/2019 ze dne 18.12.2019 
Důvodová zpráva: 
smlouva je připomínkována třetí stranou. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.09.2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM  
 
Přijaté usnesení: 179/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 06.05.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 148/2020 do 01.06.2020 
a usnesení č. 566/2019 do 30.09.2020. 

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

2. ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim - smlouva o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi schválila na své schůzi dne 08.04.2020 následující usnesení: 
č. 135/2020 
RM schvaluje záměr na výpůjčku části nebytového prostoru č. 899/12 (kryt CO) o výměře 9,6 m

2
 

umístěného v I. podzemním podlaží 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, ve prospěch ČSS, z.s. - sportovně 
střeleckého klubu Kuřim, se sídlem Pod Vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, do 
31.05.2030. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 14.04.2020 do 29.04.2020. Ke zveřejněnému záměru nebyly 
vzneseny žádné připomínky.  
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce NP - rok 2020 
 
Přijaté usnesení: 180/2020 - RM s c h v a l u j e výpůjčku části nebytového prostoru č. 899/12 (kryt 

CO) o výměře 9,6 m
2
 umístěného v I. podzemním podlaží 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, ve prospěch ČSS, z. s. - sportovně střeleckého klubu 
Kuřim, se sídlem Pod Vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, do 
31.05.2030. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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3. Mgr. Veronika Kucharská, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Mgr. Veronika Kucharská, se sídlem Na Vyhlídce 660/7, 664 34 Kuřim, IČ 67602444 je 
nájemcem místnosti č. 8 umístěné ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 v ul. Jungmannova, 
který je součástí pozemku parc. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva č. 2019/O/0027 
byla uzavřena dne 01.04.2019 na dobu neurčitou. 
Dne 05.05.2020 požádala Mgr. Kucharská o ukončení nájemní smlouvy dohodou. Jako důvod 
uvádí osobní důvodů spojené se stěhováním mimo město Kuřim. Smlouvu žádá ukončit co nejdříve, 
nejpozději však dne 31.05.2020. 
OMP nemá námitek, souhlasí s ukončením smlouvy ke dni 15.05.2020. 
 
V budově č. p. 950 v ul. Jungmannova jsou v současné době již volné místnosti č. 1 a 2, které 
donedávna využívalo Společenské a kulturní centrum Kuřim. Na tyto kanceláře byl v době od 
03.03.2020 do 07.04.2020 zveřejněn na úřední desce záměr, ke kterému se nikdo nevyjádřil. 
 
OMP navrhuje zveřejnit záměr znovu, tentokrát na všechny tři kanceláře. 
 
Přijaté usnesení: 181/2020 - RM s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy č. 2019/O/0027 ze dne 

01.04.2019 uzavřené s paní Mgr. Veronikou Kucharskou, se sídlem Na Vyhlídce 
660/7, 664 34 Kuřim, IČ 67602444, jejímž předmětem je nájem místnosti č. 8 
o výměře 8,8 m

2
, umístěné ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 v ul. 

Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
dohodou ke dni 15.05.2020. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
Diskuse: 
K. Torn – žádá radu města, aby tento záměr nebyl vyhlášen. Dle požadavků vedoucích MěÚ Kuřim 
využijeme tyto prostory pro archivy radnice. 
 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e záměr na pronájem nebytových prostor umístěných ve 

II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova, která je součástí 
pozemku parc. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to místnosti č. 1 o výměře 
10,5 m

2
, místnosti č. 2 o výměře 12,3 m

2
 a místnosti č. 8 o výměře 8,8 m

2
, za 

nájemné ve výši 140 Kč/m
2
/měs. + paušální poplatek za služby ve výši 

75 Kč/m
2
/měs. + 21 % DPH, s roční valorizací na dobu neurčitou s šestiměsíční 

výpovědní lhůtou. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

4. Michal Kokojan, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu v objektu hasičské zbrojnice č. p. 236 v ul. Zahradní v Kuřimi. 
Nájemcem tohoto bytu je od 01.11.2017 pan Michal Kokojan, trvale bytem Zahradní 236, 664 34 
Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 31.10.2020. 
Pan Kokojan dne 29.04.2020 požádal o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.05.2020.  Jako 
důvod uvádí změnu zaměstnání a s tím spojené problémy s dojížděním. OMP nemá námitky proti 
předčasnému ukončení smlouvy. 
Pan Kokojan v roce 2017 se souhlasem OMP pořídil do bytu svým nákladem cca 23.667 Kč novou 
kuchyňskou linku. Původní plechová již byla nevyhovující. Pan Kokojan nyní požádal město 
o odkoupení této kuchyňské linky. Požadovaná cena za kuchyňskou linku činí 15.000 Kč. OMP 
přikládá fotografii linky. Na odkoupení kuchyně předkládá OMP samostatné usnesení a její odkoupení 
doporučuje. 
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Přílohy: A - kupní smlouva - kuchyňská linka 
B - kuchyňská linka  

 
 
Na jednání se dostavil v 14:13 hod S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a Mgr. J. Viktorinová – 
vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 182/2020 - RM s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem 

Michalem Kokojanem, trvale bytem Zahradní 236, 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu hasičské 
zbrojnice č. p. 236 v ul. Zahradní, který je součástí pozemku parc. č. 292/1 vše 
v obci a k. ú. Kuřim, a to dohodou ke dni 31.05.2020. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
Přijaté usnesení: 183/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy s panem Michalem 

Kokojanem, trvale bytem Zahradní 236, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je koupě 
kuchyňské linky v bytě objektu hasičské zbrojnice č. p. 236 v ul. Zahradní v Kuřimi 
do vlastnictví města Kuřimi za celkovou kupní cenu 12.000 Kč. 

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

5. PP plus Groupe, s. r. o., Čebín - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Společnost PP plus Groupe, s. r. o., se sídlem Čebín 469, PSČ 664 23, IČ 07323085 nájemcem 
nebytového prostoru č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 845, 846 v ul. 
Bezručova čtvrť a č. p. 847 v ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 2121, vše v obci 
a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva č. 2019/O/0032 byla uzavřena dne 30.04.2019 na dobu neurčitou. 
Dne 31.01.2020 byla pronajímateli doručena výpověď nájmu. Výpovědní lhůta je šestiměsíční a končí 
tedy 31.07.2020. 
 
ZM dne 05.05.2020 schválilo zřízení Městské policie Kuřim s účinností od 01.06.2020, pro kterou by 
byl nebytový prostor č. 847/10 vhodný jako služebna. 
 
Po jednání s jednatelem společnosti PP plus Groupe, s. r. o., je možné ukončit nájemní smlouvu 
i dohodou - ke dni 31.05.2020. 
 
Přijaté usnesení: 184/2020 - RM s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy č. 2019/O/0032 ze dne 

30.04.2019 uzavřené se společností PP plus Groupe, s. r. o., se sídlem Čebín 
469, PSČ 664 23, IČ 07323085, jejímž předmětem je nájem nebytového prostoru 
č. 847/10 o výměře 95,30 m

2
, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu 

č. p. 845, 846 v ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 v ul. nám. Osvobození, který je 
součástí pozemku parc. č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 
31.05.2020. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:18 hod Ing. Jan Vlček, MSc. – počet přítomných členů rady 5. 
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6. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 
Tleskačova, roz. NNk, UP Develop, 4522“ 
(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, Tleskačova, roz. NNk, UP Develop, 4522“. 
Jedná se o rozšíření distribuční sítě v lokalitě Díly za sv. Janem. Délka nového kabelového vedení 
v pozemcích města činí cca 65 bm. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 4521, 
4969, 4522/49 a 4522/51 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.  
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 4521, 4969, 4522/49 a 4522/51 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: 185/2020 - 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. 4521, 4969, 4522/49 a 4522/51 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: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešla v 14:25 hod Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

7. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, rozvoj, 
DS, VNk, TS Vontská, NNk“ 
(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, rozvoj DS, VNk, TS Vontská, NNk“  
Jedná se o rozšíření a rekonstrukci distribuční sítě v lokalitě Díly za sv. Janem. Délka nového 
kabelového vedení v pozemcích města činí cca 101bm vedení NN a ve stejné délce a trase je 
položeno vedení VN (celková délka položených kabelů je cca 202bm). 
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Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to 
parc. č. 2642/166, 2642/741, 2642/165, 4968 a 4947 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. 
Vzhledem k tomu, že se zde jedná o trasu vedení NN a VN a kabel VN má širší ochranné pásmo, 
navrhl odbor majetkoprávní cenu za věcné břemeno ve výši 20 000 Kč. Společnost E.ON Distribuce 
s částkou 20.000 Kč souhlasí. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2642/166, 2642/741, 2642/165, 4968 a 4947 
vše v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 20.000 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: 186/2020 - 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. 2642/166, 2642/741, 2642/165, 4968 a 4947 
vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
náhradu ve výši 20.000 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: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

8. Manželé Fialkovi, Sv. Čecha 1187, Kuřim - záměr na pronájem části pozemku 
u ZŠ Jungmannova - stavba plotu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Manželé Mgr. et Bc. Radek Fialka a Jana Fialková, bytem Sv. Čecha 1187, Kuřim plánují rekonstrukci 
stávajícího plotu kolem svého rodinného domu (původní vlastník pan Jaskulka) a tento svůj záměr 
předložili městu Kuřim jako vlastníkovi sousedních pozemků (vizte příloha A, foto č. 1 a 2). Stávající 
plot je umístěn na rozhraní pozemku Fialkových parc. č. 1457/15 a pozemku města parc. č. 2785/1, 
který užívá ZŠ Jungmannova jako hřiště a stáčí se na rozhraní dvou městských pozemků a to parc. č. 
1457/2 (pás za garážemi) a parc. č. 2899 (plocha mezi garážemi) vše k. ú. Kuřim.  Mezi pozemkem 
parc. č. 1457/15 a částí obecního pozemku parc. č. 1457/2 plot vybudovaný není. Místo plotu se zde 
nacházejí vzrostlé túje, které však nekopírují skutečnou hranici pozemků, nýbrž se částečně nacházejí 
i na pozemku obecním.  V minulosti byla část obecního pozemku parc. č. 1457/2  (pás za garážemi – 
foto č. 4, 5) užívána předchozími majiteli sousedního pozemku parc. č. 1457/15 bez právního důvodu 
(o užívání v pravém smyslu slova se však v podstatě nejednalo, jelikož tuto část pozemku nelze 
samostatně k ničemu využít kromě  přístupu (opravám) zadní stěny garáží, jelikož  se jedná o úzkou 
parcelu, zcela zastíněnou garážemi a tújemi. Manželé Fialkovi nechtějí kácet vzrostlé túje a stěna 
garáží v kombinaci s opravou oplocení vybudovaného na obecních pozemcích 1457/2 a parc. č. 2899, 
který by pan Fialka taktéž nahradil novým plotem (foto č. 2, 3) jim toto opocení nahradí tak, aby se 
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nikdo cizí nedostal přes túje na pozemek parc. č. 1457/15 (manželé Fialkovi). Pro město je tato 
situace výhodná v tom, že se nemusí o část pozemku parc. č. 1457/2 starat (sekat). 
 
Územní souhlas se stavbou plotu není v tomto případě třeba, neboť se jedná pouze o úpravu 
stávajícího plotu (konzultováno s OSŽP Kuřim). 
 
OMP navrhuje zveřejnit záměr na pronájem části pozemku za garážemi parc. č. 1457/2 o výměře cca 
43 m

2
 v k. ú. Kuřim (příloha B) ve prospěch manželů Fialkových. 

 
Podmínky rekonstrukce plotu ve stávajícím rozsahu, tedy včetně oplocení částí obecního pozemku 
parc. č. 1457/2 byly ze strany OI a OMP pro manžele Fialkovi definovány takto:  
a) zajistit přístup na pozemek města brankou, která bude umístěna u garáží, bude uzamykatelná a na 
požádání majitelů garáží nebo města bude pan Fialka povinen umožnit přístup na pozemek města; 
b) zajistit odtok dešťové vody z vlastního pozemku a z pozemku města za garážemi do 
odvodňovacího příkopu pod nově zbudovaným plotem s brankou u boku poslední garáže u hřiště. 
Odvodňovací příkop nechá město vyčistit, aby byl odtok vody umožněn (foto č. 6). 
c) vybudované oplocení včetně branky na obecních pozemcích ponechají manželé Fialkovi v případě 
skončení nájmu a zájmu města Kuřim bez nároku na náhradu vložených nákladů. 
 
Pro stanovení výše nájemného OMP vycházel ze schváleného ceníku pronájmů pozemků. 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:30 hod Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přílohy: A - zákres stavby plotu 

B - výměra části pozemku k pronájmu 
C - fotodokumentace  

 
Přijaté usnesení: 187/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1457/2 

v k. ú. Kuřim o výměře 43 m
2
 manželům Mgr.et Bc. Radku Fialkovi a Janě 

Fialkové, bytem Sv. Čecha 1187/23, Kuřim, od 01.07.2020 za cenu ve výši 
1,50 Kč/m

2
/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešla v 15:50 hod Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

9. Dodatek č. 85 nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a. s. 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 85 Nájemní a provozní smlouvy se 
společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, 
IČ 46347275 (dále jen BVK). Jedná se o doplnění odstavce  5.3 - Práva přístupu do Geografického 
informačního systému BVK (dále jen GIS), jehož předmětem je: 

 bezplatný přístup do GIS BVK určeným zaměstnancům; 
 tisk výstupů z GIS BVK pouze pro vlastní potřebu. 

 
Uzavřením výše uvedeného dodatku dále bere město Kuřim na vědomí, že tištěné výstupy z GIS BVK 
mají pouze informativní charakter a nelze je proto použít jako vyjádření o prostorové poloze vodovodu 
nebo kanalizace (tištěné výstupy z GIS BVK je potřeba jako informativní označovat) a nenahrazují 
vyjádření BVK. 
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Město Kuřim se zavazuje, že neposkytne údaje pro přístup do GIS BVK třetím osobám. Dále se město 
Kuřim zavazuje zajistit ochranu přístupu do GIS BVK vůči neoprávněným vstupům a neoprávněným 
zásahům, atd. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 188/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 85 Nájemní a provozní 

smlouvy se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem 
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275, jehož předmětem je doplnění 
odstavce 5.3 - Práva přístupu do Geografického informačního systému BVK, a. s. 

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

10. Most ev. č. 06-01 Blanenská-Prefa - pořízení projektu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Most ev. č. 06-01 Blanenská - Prefa - pořízení projektu 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-002 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s plánovanou realizací akce „Prefa most“ kde bylo usnesením ZM pro rok 
2020 vyčleněno na pořízení projektové dokumentace 500 tis Kč v ORG 1434 000 000. 
 
V roce 2019 byla projekční kanceláří Rušar mosty, s. r. o., zpracována studie. V roce 2020 byli 
osloveni dva dodavatelé projektové dokumentace, a to Rušar mosty, s. r. o., a Mostní projekce, s. r. 
o., kteří oba podali cenovou nabídku na vypracování projektu pro společné územní a stavební řízení, 
dále pak projektu pro provádění stavby a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci stavby. 
 
Získané cenové nabídky: 

Rušar mosty, s. r. o., včetně AD 20 hod x 750 Kč  416.240 Kč 

Mostní projekce, s. r. o., včetně AD 20 hod x 1.150 Kč  340.821 Kč 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je plnění týkající se 
duševního vlastnictví, navrhujeme uzavřít Smlouvu o dílo na projekční práce s kanceláří Mostní 
projekce, s. r. o., na odlišný postup dle Interní směrnice S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. Nabízená cena za projekční práce je v místě a čase obvyklá, což bylo potvrzeno 
získáním konkurenční srovnávací cenové nabídky od společnosti Rušar mosty, s. r. o. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1434 „Prefa most“. 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo 

B - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 189/2020 - RM s c h v a l u j e v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci 
„Most ev. č. 06-01 Blanenská - Prefa - pořízení projektu ve stupni DUSP a PDPS“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Mostní projekce, s. r. o., Jana 
Babáka 11, 612 00 Brno, IČ 06754449 za cenu 291.670 Kč bez DPH 
(tj. 340.821 Kč s DPH) ve věci vypracování projektu a provedení autorského 
dozoru. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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11. Autobusové zastávky ul. Zámecká 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
V roce 2018 zpracovala projekční kancelář Bajer studii pro stavbu autobusových zastávek v ulici 
Zámecká. V letošním roce zastupitelstvo města v plánu investičních akcí pro rok 2020 schválilo tuto 
akci k realizaci. Po té jsme se snažili s firmou Bajer dohodnout zpracování dokumentace. Vzhledem 
k tomu, že společnost Bajer zpracovává dokumentaci na dopravní terminál a současně také na 
parkoviště Bezručova čtvrť, nedohodli jsme pro letošní rok kapacitu, tak aby byla šance ještě 
v letošním roce zastávky budovat. Po té jsme začali hledat jiné dodavatele - atelier DPK, s. r. o., a 
společnost APC silnice, s. r.  o., přičemž APC silnice přislíbili dřívější realizaci. Následně jsme obdrželi 
nabídku projekčních prací pro dokumentaci pro společné povolení za částku 89.000 Kč bez DPH a pro 
dokumentaci pro provádění stavby za částku 60.000 Kč bez DPH. Výše uvedené částky jsou 
v současné době přiměřené. 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu S5/2019/RM čl. 9 Odlišné postupy, přímo schválit zhotovitele projektové 
dokumentace na výše uvedenou akci. 
 
Přílohy: A - nabídka zastávky 

B - situace stavby 
 
Přijaté usnesení: 190/2020 - RM s c h v a l u j e odlišný postup ve smyslu ust. čl. 9 směrnice 

S5/2019/RM zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace na akci „Autobusové zastávky Zámecká" a schvaluje 
jako zpracovatele společnost APC Silnice, s. r. o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 
Brno, IČ 60705981 a souhlasí s uzavřením objednávky na zpracování projektové 
dokumentace ve stupni pro společné povolení a pro provádění stavby v celkové 
hodnotě 149.000 Kč bez  DPH, tj. 180. 290 Kč s DPH. 

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

12. Vybudování vjezdu a postavení kříže s Ježíšem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost paní Ivony Kraušnerové, bytem nám. 1. května 1305/5, 
Kuřim k vybudování vjezdu z pozemku parc. č. 3062/22 v k. ú. Kuřim, na pozemek města Kuřim parc. 
č. 3102/1 v k. ú. Kuřim, vizte příloha dodaná žadatelkou. Pozemek č. 3062/22 v k. ú. Kuřim je ve 
vlastnictví paní Kraušnerové Ivony. Pozemek na parc. č. 3102/1 v k. ú. Kuřim ve vlastnictví města 
Kuřim není veden jako cesta, ale jako trvalý travní porost. Žadatelka o vybudování vjezdu žádá 
z důvodu obslužnosti pozemku. Dále žádá o povolení vedle vjezdu postavit kříž s Ježíšem na 
betonovém základě. 
Odbor investiční nedoporučuje souhlasit s vybudováním vjezdu a postavením kříže s Ježíšem na parc. 
č. 3102/1 v k. ú. Kuřim a to z toho důvodu, že tento pozemek není veden jako cesta. 
 
Přílohy: A - nákres vjezdu a kříže 
 
Návrh usnesení: RM s o u h l a s í s vybudováním vjezdu a kříže s Ježíšem na betonovém 

základě na par. č. 3102/1 v k. ú. Kuřim, dle přílohy. 
Hlasováno 
Proti: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
Návrh nebyl přijat. 
 
Přijaté usnesení: 191/2020 - RM s o u h l a s í s vybudováním kříže s Ježíšem na betonovém 

základě na parc. č. 3102/1 v k. ú. Kuřim, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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13. Výkon TDI na stavbu „Obytného souboru Kuřim Záhoří" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Vzhledem k tomu, že v tomto roce se předpokládá započetí výstavby „Obytného souboru Kuřim Záhoří 
- 1. etapa“, kterou staví investor IMOS Development, otevřený podílový fond, IČ 75160013, se sídlem 
Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, je nutné, aby na výstavbu technické infrastruktury, kterou má město 
následně převzít byl městem ustanoven odborný dozor. 
 
OI proto navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2019, čl. 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr 
vykonavatele TDI na stavbu „Obytného souboru Kuřim Záhoří“,  Ing. Pavla Šudáka. Pan Ing. Šudák 
zná prostředí realizace stavby, v současné době nám již dozoruje obdobnou stavbu a to na Dílech za 
svatým Jánem, kde pro město dozoruje také stavbu jiných investorů. Jde o budování prodloužení ulic 
Červeňáková, Tleskačova. 
 
Stavba „Obytného souboru Kuřim Záhoří" bude probíhat nejméně 15 let po celou tuto dobu je nutné 
odborný dozor vykonávat. Ing. Šudák byl vyzván nabídnout cenu k této práci na prvních 5 let – 
s ohledem na zákon o veřejných zakázkách. 
 
OI navrhuje tento výdaj hradit z technické pomoci ORG 1007 000000. 
 
Cena za výkon TDI: 
350 Kč/hod bez DPH           423,50 Kč/hod  včetně DPH 
Max. částka za rok 100.000 Kč bez DPH       121.000,00 Kč včetně DPH 
Max. částka za 60 měsíců 500.000 Kč bez DPH       605.000,00 Kč včetně DPH 
 
Přílohy: A - nabídka TDI Záhoří 

B - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 192/2020 - RM s c h v a l u j e odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 

směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výkon 
TDI na stavbu „Obytného souboru Kuřim Záhoří“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o výkonu TDI s panem Ing. Pavlem Šudákem, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, 
IČ 01446487, v celkové hodnotě 500.000 Kč bez DPH (tj. 605.000 Kč včetně 
DPH) za činnost po dobu provádění stavby. 

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

14. Stavební úpravy RD na Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost zaslanou panem Ing. arch. Petrem Němcem dne 
19.04.2020 k záměru stavebních úprav, přístavby a nástavby RD na Podlesí, ul. Fučíkova 1854/13, 
parc. č. 3223/1, 3223/2 v k. ú. Kuřim. Stavební úpravy, přístavby a nástavby RD budou provedeny dle 
studie, vizte příloha. 
 
Přílohy: A - situace RD 
 
Přijaté usnesení: 193/2020 - RM s o u h l a s í se stavebními úpravami, přístavbou a nástavbou 

RD na parc. č. 3223/1 a 3223/2 v k. ú. Kuřim provedené dle studie v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Zdrželi se: 2 (D. Skalovský, M. Vlk). 
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15. Nástavba a stavební úpravy RD Podlesí parc. č. 3256/7 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost zaslanou projektantkou Ing. Evou Řehůřkovou dne 
04.05.2020 k záměru vybudovat nástavbu a provést úpravy stávajícího RD na par. č. 3256/7 na ulici 
Fučíkova 1130/20, jehož stavebníkem je pan Petr Kočí, bytem Nad Záhořím 1496/5, 664 34 Kuřim, dle 
projektové dokumentace, vizte příloha. 
 
Přílohy: A - pohledy 
 
Přijaté usnesení: 194/2020 - RM s o u h l a s í vybudováním nástavby a provedením úprav 

stávajícího RD na par. č. 3256/7 na ulici Fučíkova 1130/20, jehož stavebníkem je 
pan Petr Kočí, bytem Nad Záhořím 1496/5, 664 34 Kuřim, dle projektové 
dokumentace. 

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

16. Nástavba a stavební úpravy RD Podlesí parc. č. 3256/8 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost zaslanou projektantkou Ing. Evou Řehůřkovou dne 
04.05.2020 k záměru vybudovat nástavbu a provést úpravy stávajícího RD na par. č. 3256/8, jehož 
stavebníkem je pan Pavel Kružík, bytem tamtéž, tj. Fučíkova ul. 1129/18, Kuřim-Podlesí, dle 
projektové dokumentace, vizte příloha. 
 
Přílohy: A - pohledy návrh 
 
Přijaté usnesení: 195/2020 - RM s o u h l a s í vybudováním nástavby a provedením úprav 

stávajícího RD na par.č.3256/8, jehož stavebníkem je pan Pavel Kružík, bytem 
Fučíkova ul.1129/18, Kuřim-Podlesí, dle projektové dokumentace. 

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

17. Kácení 3 ks borovic 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Zuzana Svobodová) 
 
Město Kuřim obdrželo žádost o kácení 3 ks borovic (Pinus nigra) na pozemku p. č. 1974 k. ú. Kuřim 
na ulici Smetanova (u České pošty v křižovatce s ulicí Legionářskou). Žádost projednávala komise 
životního prostředí, ale v tomto bodu nebyla jednotná. Navrhuji vyhovět žádosti částečně, a to tak, že 
rada města bude souhlasit s pokácením jedné z borovic, která je nakloněná a je nejblíže k hranici 
pozemků p. č. 1968/2 a 1968/1 k. ú. Kuřim a současně nevyhovět žádosti o pokácení zbylých dvou 
borovic. Zbylé dvě borovice byly odborně prohlédnuty a nevykazují žádné zdravotní problémy.  
 
Přijaté usnesení: 196/2020 - RM s c h v a l u j e pokácení jedné nakloněné borovice na p. č. 1974, 

k. ú. Kuřim dle žádosti, u ostatních dvou borovic se žádosti o kácení nevyhovuje. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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18. Žádost o dodatečné udělení souhlasu s užitím znaku města Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 28.04.2020 byla doručena žádost Spolku příznivců ZŠ Tyršova v Kuřimi, IČ 60575310 
o dodatečné udělení souhlasu s užitím znaku města Kuřimi v rámci kulturního, veřejně prospěšného 
projektu „Černé a bílé klapky pro Kuřim“ (provoz pianina na kuřimském nádraží). 
Žádost je v příloze. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e užití loga města Kuřimi pro Spolek příznivců ZŠ Tyršova 

v Kuřimi, Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 60575310, dle žádosti. 
Hlasováno 
Proti: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček) Zdrželi se: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk). 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 

19. Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim v roce 2020 probíhají opravy koupelen jako 
v předchozích letech. Od ledna do března opraveny 3 koupelny. Opravy koupelen v bytech budou 
hrazeny z investičního fondu organizace. Z tohoto důvodu žádá ředitelka Centra sociálních služeb 
Kuřim, Zahradní 1275/10, Kuřim PhDr. Miloslava Bártová o schválení převodu finančních prostředků 
z rezervního fondu v částce 51.680 Kč do investičního ve výši daňové úspory a čerpání investičního 
fondu na úhradu oprav koupelen v bytech DPS v částce do 350 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 197/2020 - RM s c h v a l u j e Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275/10, Kuřim převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního 
fondu v částce 51.680 Kč tj. ve výši daňové úspory a čerpání investičního fondu 
v částce do 350.000 Kč k úhradě oprav koupelen v roce 2020 v objektu domu 
s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim. 
 

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

20. Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM návrh na vyřazení 
majetku dle přílohy. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 198/2020 - RM s c h v a l u j e vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275/10, IČ 49457276, dle přílohy. 
 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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21. VPS - individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Dne 24.04.2020 obdržel Městský úřad Kuřim žádost Linky bezpečí, z. s., o přiznání individuální dotace 
na provoz telefonické krizové pomoci Linky bezpečí, z. s., pro děti a mladé lidi nebo dospělé jednající 
v zájmu dítěte z města Kuřimi. Na základě žádosti poskytovatele budou prostřednictvím dotace 
hrazeny uznatelné výdaje související s ekonomickými službami, vedením a zpracováním účetnictví, 
vzděláváním, školením a dalšími odbornými pracemi. Požadovaná částka, o kterou žadatel žádá, je 
25.000 Kč. 
Z důvodu zachování anonymity se poskytovatel služby nedotazuje volajících na jejich trvalý pobyt. 
Tento údaj je mu známý pouze v případě, že volající sám sdělí svůj trvalý pobyt. Linka bezpečí, z. s., 
nepatří k subjektům, které Zastupitelstvo města Kuřimi zařadilo do sítě poskytovatelů sociálních 
služeb pro období roku 2020, nicméně na základě kvalifikovaného odhadu žadatel předpokládá, že 
v průběhu roku přijme z města Kuřimi asi 180 hovorů. V loňském roce při odhadovaném počtu 180 
hovorů z města Kuřimi byla poskytovateli sociální služby schválena dotace ve výši 10.000 Kč. 
 
Z tohoto důvodu nechává OSVP, MěÚ Kuřim, na rozhodnutí Rady města Kuřimi v jaké výši žadateli 
dotaci schválí. 
 
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi je uvedena v příloze A. Příloha B 
obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Hrazeno z ORG 9049000001, který je přidělen v rámci rozpočtu města OSVP. 
 
Přílohy: B - smlouva 

A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 199/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

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

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

22. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování 
PD doplnění chlazení 
(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 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - doplnění chlazení 
vybraných prostor 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 pro společnost TECHNIKA 
BUDOV, s. r. o., Křenová 307/42, 602 00 Brno, IČ 60711825.  
Uvedená společnost zpracovala pro město Kuřim v 03/2020 na základě objednávky studii doplnění 
chlazení vybraných prostor kulturního domu v Kuřimi.  
Z důvodu nutnosti zajištění tepelného komfortu v blížícím se letním období v prostorách přízemí, 1. NP 
a 2. NP objektu kulturního domu, je nutné před vlastní realizací systému dodatečného chlazení 
zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci. Po jejím obdržení hodlá město Kuřim chlazení 
zrealizovat v co nejkratším možném časovém horizontu. 
Díky zpracování studie je společnost TECHNIKA BUDOV, s. r. o., dobře znalá problematiky VZT 
v kulturním domě, a to jak na základě studia obdržených podkladů, tak i z uskutečněných jednání 
a místních šetření.  
Z důvodu časové tísně a z titulu práv duševního vlastnictví vztahujících se na společností 
zpracovanou studii, žádá nyní Odbor investiční radu města o schválení využití odlišného postupu při 
zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na služby. 
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Dle emailem zaslané cenové nabídky ze dne 28.04.2020 činí částka za projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby - doplnění chlazení vybraných prostor 142.780 Kč s DPH. Součástí projektové 
dokumentace není profese MaR, hluková studie a inženýrská činnost. Termín dodání projektové 
dokumentace v uvedeném rozsahu je do 8 týdnů od objednání.  
 
Finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace budou čerpány z ORG 1162000000. 
 
Přijaté usnesení: 200/2020 - 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 zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby - doplnění chlazení vybraných 
prostor Společenského a kulturního centra v Kuřimi a schvaluje zadání zakázky 
formou objednávky se společností TECHNIKA BUDOV, s. r. o., Křenová 307/42, 
602 00 Brno, IČ 60711825 v uvedeném rozsahu za cenu cca 142.780 Kč s DPH. 

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

23. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - zeleň 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
 zeleň“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-006 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Dle usnesení č. 16/2020 ze dne 21.1.2020 byla uzavřena smlouva o dílo se společností EUROVIA 
CS, a. s. ve věci realizace parkoviště ve sportovním areálu. 
Z důvodu časové návaznosti s probíhající stavbou parkoviště je třeba nyní zrealizovat zeleň v této 
oblasti. V porovnání s jinými firmami máme dobrou zkušenost se společností MANDLOŇ, s. r. o., 
Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČ 2936131. Vybrali jsem ji na základě cenové nabídky. 
 
zeleň parkoviště  ......................................... 356.060 Kč bez DPH 
zeleň severní strana sportovní haly  ............. 57.100 Kč bez DPH 
kapénková závlaha  .................................... 151.290 Kč bez DPH 
celkem  ....................................................... 564.450 Kč bez DPH 
 
Zástupce společnosti MADLOŇ s. r. o. navrhl z důvodu blízkosti retenční nádrže možnost zavlažování 
kapénkovou závlahou, která šetří vodu a hnojivo tím, že voda klesá na přímo na kořeny rostlin nebo 
na povrch půdy. Voda je rozšiřována prostřednictvím sítě ventilů, potrubí, hadic a emitorů. Provádí se 
pomocí úzkých trubek, které dodávají vodu přímo do základny rostliny. Po instalaci kapénkové závlahy 
a přítomnosti vody v retenční nádrži, nebude třeba využívat služby CTSK pro zavlažování dané 
oblasti. 
OI navrhuje radě města v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2019 čl. 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele 
společnost MANDLOŇ s.r.o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČO 29361311, a to za cenu 682.985 Kč 
vč. DPH (tj. 564.450 bez DPH). Akce bude hrazena z ORG 1354 000 000 „Dopravní řešení - sportovní 
areál“. 
 
Přijaté usnesení: 201/2020 - RM s c h v a l u j e odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 

směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci 
„Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - zeleň“ a schvaluje 
uzavření smluvního vztahu se společností MANDLOŇ, s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 
Vranovice, IČ 29361311 za cenu 682.985 Kč vč. DPH ve věci realizace zeleně ve 
sportovním areálu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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24. Různé 
 
k. Torn – vzhledem k výdajům města spojených s řešením situace s Covid 19 se ptá členů rady města 
na možné vyplacení odměn zaměstnancům úřadu. 
Členové rady města se usnesli na vyplacení části odměn v limitu do 900 tisíc Kč. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:14 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15.05.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 06.05.2020 
 1A - plnění usnesení RM 
2 ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim - smlouva o výpůjčce 
 2A - smlouva o výpůjčce NP - rok 2020 
3 Mgr. Veronika Kucharská, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 
4 Michal Kokojan, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 4A - kupní smlouva - kuchyňská linka 
 4B - Kuchyňská linka - Zahradní 236 
5 PP plus Groupe, s. r. o., Čebín - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
6 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Tleskačova, roz. 
 NNk, UP Develop, 4522“ 
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - návrh smlouvy 
7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, rozvoj, DS, VNk, TS 
 Vontská, NNk“ 
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - návrh smlouvy 
8 Manželé Fialkovi, Sv. Čecha 1187, Kuřim - záměr na pronájem části pozemku u ZŠ 
 Jungmannova - stavba plotu 
 8A - zákres stavby plotu 
 8B - výměra části pozemku k pronájmu 
 8C – fotodokumentace 
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9 Dodatek č. 85 nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, 
 a. s. 
 9A - návrh dodatku 
10 Most ev. č. 06-01 Blanenská-Prefa - pořízení projektu 
 10A – smlouva o dílo 
 10B - cenová nabídka 
11 Autobusové zastávky ul. Zámecká 
 11A - nabídka zastávky 
 11B - situace stavby 
12 Vybudování vjezdu a postavení kříže s Ježíšem 
 12A - nákres vjezdu a kříže 
13 Výkon TDI na stavbu „Obytného souboru Kuřim Záhoří" 
 13A - nabídka TDI Záhoří 
 13B – smlouva o dílo 
14 Stavební úpravy RD na Podlesí 
 14A - situace RD 
15 Nástavba a stavební úpravy RD Podlesí parc. č. 3256/7 
 15A - pohledy 
16 Nástavba a stavební úpravy RD Podlesí parc. č. 3256/8 
 16A - pohledy návrh 
17 Kácení 3 ks borovic 
18 Žádost o dodatečné udělení souhlasu s užitím znaku města Kuřimi 
 18A - žádost 
19 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
20 Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 
 20A - vyřazovací protokol 
21 VPS - individuální dotace 
 21A - žádost 
 21B - smlouva 
22 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování PD doplnění 
 chlazení 
23 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - zeleň 


