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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 17/2020 konané dne 27.05.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta města 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Milan Vlk, Ing. Jan Vlček, MSc. – členové rady. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:05 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20.05.2020 

2 Radek Peterka – nájemní smlouva  

3 Inventarizační zpráva za rok 2019 

4 Dominik Dufek, Lažany - uzavření nájemní smlouvy 

5 Milan Votrubec, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

6 Nebytové prostory/ nemovité věci v majetku města, pozemky určené k provozování letních 
zahrádek u restauračních zařízení – prominutí nájemného – schválení dodatků ke smlouvám 

7 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – Dodatek č. 7 

8 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Městské sportovní haly v Kuřimi“ – Dodatek č. 3 

9 Výměna bytu č. 879/5, ul. Jungmannova, Kuřim 

10 HERBASTAR, spol. s r. o. - vyjmutí pozemků z pachtu kvůli výstavbě v lokalitě Záhoří   

11 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Jiráskova, přel. NNk, 
Šebetovská, 1327“ 

12 Schválení dodatku č. 84 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a. s. 

13 Záměr využití nemovitého majetku 

14 Zrušení věcných břemen v komunikaci města v lokalitě „Díly za sv Janem“ 

15 Rekonstrukce letního koupaliště – I. etapa – zahájení VŘ 

16 Interiér kanceláří radnice Kuřim 

17 David Havlík – smlouva o ubytování 

18 Umístnění úpravy dopravního značení na ulici Otevřená 
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19 Orel jednota Kuřim – souhlas s umístěním nástěnky a schránky 

20 Smlouva na umístění prodejního nápojového automatu 

21 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování PD doplnění 
chlazení – zrušení usnesení 

21/1 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování PD doplnění 
chlazení 

22 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20.05.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor kancelář úřadu žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 101/2020 ze dne 11.03.2020: 
Důvodová zpráva: 
koncert se kvůli nařízení vlády a vyhlášenému nouzovému stavu zatím konat nebude. Dle domluvy 
s panem Bednářem se usnesení zruší, pokud se koncert neuskuteční do října 2020. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.10.2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 202/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 20.05.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 101/2020 do 31.10.2020. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

2. Radek Peterka – nájemní smlouva  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 24.05.2017 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 221/2017 ze dne 10.05.2017 nájemní smlouvu 
č. 2017/O/0023, jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice. 
Smlouva byla dodatky prodloužena do 31.05.2020. 
Jelikož nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení nájemní smlouvy.  
Inspektor veřejného pořádku doporučuje žádosti vyhovět a prodloužit nájem lůžka o půl roku. 
 
Přijaté usnesení: 203/2020 - RM s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy č. 2017/O/0023 

s Radkem Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim ve věci 
pronájmu lůžka v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v obci a k. ú. 
Malhostovice do 30.11.2020. 

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

3. Inventarizační zpráva za rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
V souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků, vnitřní směrnice Provádění inventarizace majetku a závazků 
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S5/2019/TAJ a Plánu inventur vydaného starostou města Kuřimi dne 13.09.2019 provedly ústřední 
a ílčí inventarizační komise inventarizaci majetku a závazků ke dni řádné účetní závěrky - 31.12.2019. 
V průběhu fyzické inventarizace nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl. Konečné stavy všech účtů 
v účetnictví odpovídaly fyzicky i dokladově zjištěným stavům aktiv, pasiv a podrozvahových účtů. 
Účetní jednotka tedy z hlediska inventarizace splnila podmínku průkaznosti účetnictví podle § 8, odst. 
4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
 
Přílohy: A - inventarizační zpráva 
 
Přijaté usnesení: 204/2020 - RM s c h v a l u j e inventarizační zprávu o výsledku inventarizace 

majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv, včetně podrozvahových účtů města 
Kuřimi ke dni řádné účetní závěrky - k 31.12.2019. 

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

4. Dominik Dufek, Lažany - uzavření nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 31.05.2020 skončí nájemní smlouva panu Michalovi Kokojanovi, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim, který je nájemcem bytu v budově hasičské zbrojnice č. p. 236 na ul. Zahradní, která je 
součástí pozemku parc. č. 292/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Jedná se o byt služební, kdy s nájmem bytu 
je spojena činnost domovníka a údržbáře objektu i hasičské techniky. Ukončení nájemní smlouvy 
s panem Kokojanem schválila rada města dne 13.05.2020. 
Starosta SDH Kuřim doporučil jako nového nájemce pana Dominika Dufka, trvale bytem xxxxxxxxxx, 
679 22 Lipůvka. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, pan Dufek bude 
současně vykonávat funkci domovníka a údržbáře objektu i hasičské techniky. 
OMP nemá námitek a doporučuje schválení nájemní smlouvy dle žádosti starosty SDH Kuřim. 
Usnesením rady města číslo 478/2019 ze dne 13.11.2020 byla v bytě v budově hasičské zbrojnice 
schválena výše nájemného na částku 67 Kč/m

2
/měs. 

 
 
Na jednání se dostavil v 14:11 hod Mgr. L. Ambrož – počet přítomných členů RM je 5. 
Na jednání se dostavila Mgr. Jana Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 205/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy s panem Dominikem 

Dufkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 679 22 Lipůvka, jejímž předmětem je nájem 
bytu umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) 
na ul. Zahradní v Kuřimi, na dobu určitou od 01.06.2020 do 31.05.2021, za 
nájemné ve výši 67 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

5. Milan Votrubec, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Milan Votrubec, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 896/2, 2+1, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 896, 897 v ul. Na Královkách, 
který je součástí pozemku parc. č. 1817, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je již od roku 
2015, kdy rada města souhlasila s přechodem nájmu bytu po zemřelé babičce nájemce. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 13.05.2020 takto pan 
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Votrubec učinil. 
Nájemce plní své povinnosti řádně a včas a není dlužníkem města. OMP se změnou nájemní smlouvy 
souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 206/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. 896/2 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
896, 897 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1817, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, s panem Milanem Votrubcem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na 

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

6. Nebytové prostory/ nemovité věci v majetku města, pozemky určené 
k provozování letních zahrádek u restauračních zařízení – prominutí nájemného 
– schválení dodatků ke smlouvám 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 22.04.2020 přijala usnesení číslo 170/2020 a číslo 171/2020, 
na základě kterých byla poskytnuta sleva ve výši 25 % ročního nájemného/pachtovného 
nájemcům/pachtýřům nebytových prostor/nemovitých věcí v majetku města Kuřimi a restauračních 
zařízení, respektive sleva ve výši 50 % ročního nájemného nájemcům pozemků určených 
k provozování letních zahrádek, a to v souvislosti s uzavřením provozoven z důvodu pandemie Covid-
19. 
 
OMP nyní předkládá radě města ke schválení dodatky k nájemním/pachtovním smlouvám, které 
budou uzavřeny s jednotlivými nájemci/pachtýři, jejichž předmětem bude poskytnutí výše uvedené 
slevy z nájemného/pachtovného. Přijatá usnesení číslo 170/2020 a číslo 171/2020 zůstávají 
v platnosti. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bude hlasováno o všech usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: 207/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 

č. 2015/O/0073 ze dne 04.12.2015 uzavřené se společností VINUAR group, 
s. r. o., se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, IČ 04172027. 

 
Přijaté usnesení: 208/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 

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. 

 
Přijaté usnesení: 209/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2017/O/0020 ze dne 30.04.2017 uzavřené se společností Wellness Kuřim, 
s. r. o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380. 

 
Přijaté usnesení: 210/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2019/O/0053 ze dne 05.09.2019 uzavřené se společností Centrum technických 
služeb Kuřim, s. r. o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189. 

 
Přijaté usnesení: 211/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2018/O/0046 ze dne 31.08.2018 uzavřené se společností Wellness Kuřim, 
s. r. o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380. 

 
Přijaté usnesení: 212/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

č. 2020/O/0005 ze dne 28.02.2020 uzavřené s panem Bohuslavem Bednářem, se 
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sídlem Na Královkách 896/13, Kuřim, IČ 08732019. 
 
Přijaté usnesení: 213/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě 

č. 298/2002 ze dne 04.04.2003 uzavřené s panem Karlem Dosoudilem, se sídlem 
Nová 1271/16, 664 34 Kuřim, IČ 40963519. 

 
Přijaté usnesení: 214/2020 - RM s c h v a l u j e Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

č. 2019/O/0029 ze dne 29.04.2019 uzavřené s paní Evou Šlesingerovou, se 
sídlem Černopolní 246/55, Brno, IČ 49486870. 

 
Přijaté usnesení: 215/2020 - RM s c h v a l u j e Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

č. 2013/O/0001 ze dne 30.01.2013 uzavřené se Stesy Corporation, s. r. o., se 
sídlem K terminálu 745/1a, Horní Heršpice, Brno, IČ 28336453. 

 
Přijaté usnesení: 216/2020 - RM s c h v a l u j e Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

č. 2015/O/0027 ze dne 24.04.2015 uzavřené s KM development, s. r. o., se 
sídlem Chudčice 268, IČ 27729133. 

 
Přijaté usnesení: 217/2020 - RM s c h v a l u j e Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

č. 2018/O/0003 ze dne 28.03.2018 uzavřené se Sportovním klubem Kuřim, z. s., 
se sídlem U Stadionu 697/2, Kuřim, IČ 44947712. 

 
Přijaté usnesení: 218/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě 

č. 77/2006 ze dne 29.06.2006 uzavřené s paní Věrou Fialovou, se sídlem Kšírova 
483/243, 619 00 Brno, IČ 18141544. 

 
Přijaté usnesení: 219/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 

č. 2019/O/0031 ze dne 13.05.2019 uzavřené s paní Miroslavou Petrašovou, se 
sídlem Jungmannova 864/55, 664 34 Kuřim, IČ 87892804. 

 
Přijaté usnesení: 220/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 

č. 2016/O/0074 ze dne 22.12.2016 uzavřené s paní Blankou Žáčkovou, se sídlem 
Bezručova čtvrť 1105/10, 664 34 Kuřim, IČ 87386569. 

 
Přijaté usnesení: 221/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě 

č. 2016/O/0032 ze dne 21.06.2016 uzavřené se společností RAPO BRNO, 
s. r. o., se sídlem Mrštíkova 356, 666 01 Tišnov, IČ 60738677. 

 
Přijaté usnesení: 222/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu 

č. 193/2004 ze dne 06.09.2004 uzavřené s paní Hanou Pavelkovou, se sídlem Na 
Loučkách 1221/1, 664 34 Kuřim, IČ 40402207. 

Hlasováno o všech usneseních současně: 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14:16 hod Ing. J. Vlček, MSc. – počet přítomných členů rady jsou 4. 
 
 
 

7. Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – Dodatek č. 7 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem „Plaveckého areálu v Kuřimi“ vybudovaného na pozemcích parc. č. 2980/2, 
parc. č. 2980/1, parc. č. 2976/3, vč. zrekonstruované budovy č. p. 1082 na ul. Sportovní na pozemku 
parc. č. 2980/2, vše v obci a k. ú. Kuřim. K výše uvedeným nemovitým věcem je uzavřena Smlouva 
o pachtu č. 2017/O/0020 ze dne 30.04.2017. Předmětem pachtu je i pacht movitých věcí (inventáře) 
specifikovaných v Příloze č. 2 smlouvy o pachtu. 
Do inventáře plaveckého areálu jsou v průběhu roku pořizovány nové movité věci, některé movité věci 
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jsou naopak vyřazovány. Příloha č. 2 se tedy stále mění. Pro aktualizaci Přílohy č. 2 je nutné uzavřít 
vždy dodatek ke smlouvě o pachtu.  
OMP předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 7, kterým se změní Příloha č. 2. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 7 

B - příloha č. 2 - k 30. 04. 2020 
 
Přijaté usnesení: 223/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2017/O/0020 ze dne 30.04.2017, ve znění Dodatků č. 1 – 6, kterým se mění 
Příloha č. 2 - soupis movitých věcí (inventáře).  

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

8. Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Městské sportovní haly v Kuřimi“ – Dodatek 
č. 3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem „Městské sportovní haly v Kuřimi“ vybudované na části pozemku parc. 
č. 2972/1 vše v obci a k. ú. Kuřim. K výše uvedeným nemovitostem je uzavřena smlouva o pachtu 
č. 2018/O/0046 ze dne 31.08.2018. Předmětem pachtu je i pacht movitých věcí (inventáře) 
specifikovaných v Příloze č. 2 smlouvy o pachtu. 
 
Do inventáře sportovní haly jsou v průběhu roku pořizovány nové movité věci, některé movité věci jsou 
naopak vyřazovány. Příloha č. 2 se tedy stále mění. Aby mohl být prováděn nadměrný odpočet DPH 
(dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), je nutné jednou za určité 
období soubor movitých věcí v plaveckém areálu aktualizovat a tím měnit Přílohu č. 2 smlouvy o 
pachtu č. 2018/O/0046. OMP navrhuje tuto aktualizaci provádět 4x za rok. Pro aktualizaci Přílohy č. 2 
je nutné uzavřít vždy dodatek ke smlouvě o pachtu. 
OMP předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 3, kterým se změní Příloha č. 2. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 

B - příloha č. 2 - k 30. 04. 2020 
 
Přijaté usnesení: 224/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o pachtu 

č. 2018/O/0046 ze dne 31.08.2018, kterým se mění Příloha č. 2 – soupis 
movitých věcí (inventáře).  

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

9. Výměna bytu č. 879/5, ul. Jungmannova, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 04.05.2020 nabídku obecního bytu č. 879/5 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, na základě Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku 
města č. P1/2016/ZM, stávajícím nájemcům k výměně. 
 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 13.05.2020. O výměnu bytu požádala pouze paní 
Kateřina Feitlová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, která je nájemcem bytu č. 1123/7 v ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi. Paní Feitlová se chce přestěhovat k 01.06.2020. S paní Feitlovou je nájemní 
smlouva uzavřena na dobu určitou do 31.08.2020. OMP uzavře s nájemcem i v novém bytě smlouvu 
na dobu určitou. Stávající smlouvu je nutné ukončit dohodou. 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – o návrzích bude hlasováno současně. 
 
Přijaté usnesení: 225/2020 - RM s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní 

Kateřinou Feitlovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. 1123/7 (2+1) umístěného v podkroví bytového domu 
č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. 
č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to dohodou ke dni 31.05.2020. 

 
Přijaté usnesení: 226/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy s paní Kateřinou 

Feitlovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem 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, na dobu určitou do 31.08.2020 za nájemné ve výši 
78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

10. HERBASTAR, spol. s r. o. - vyjmutí pozemků z pachtu kvůli výstavbě 
v lokalitě Záhoří 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo 2 pachtovní smlouvy na pacht pozemků určených k zemědělskému 
obhospodařování se společností HERBASTAR, spol. s r. o. (dále jen Herbastar) na dobu určitou od 
01.01.2019 do 31.12.2023, první za pachtovné ve výši 0,1462 Kč/m

2
/rok s valorizací, druhou za 

pachtovné ve výši 0,33 Kč/m
2
/rok s roční valorizací (vysoutěžená cena).  

 
Seznamy obhospodařovaných pozemků dle pachtovní smlouvy č.2018/O/0085: 
HERBASTAR, spol. s r. o.: 
části pozemků parc. č.  2759/1 o vým. 8 615 m

2
, 3062/12 o vým. 520 m

2
, 3062/13 o vým 229 m

2
, 

3062/199 o vým. 3 135 m
2
, 3062/201 o vým. 968 m

2
  a celé pozemky parc. č. 3062/14, 3062/15, 

3062/16, 3062/19, 3062/34, 3062/35, 3062/36, 3062/37, 3062/85, 3062/87, 3062/93, 3062/94, 
3062/95, 3062/96, 3062/98, 3062/99, 3062/192, 3062/193, 3062/195, 3062/197, 3062/202, 3062/204, 
3431/6, 3062/86, 3062/88, 3062/90, 3062/191, 3062/198, 3062/203, 3431/17, 3062/91, 3062/92, 
3062/194, 3062/196, 3062/200, 3416/4, 3431/5, 3510, 3519/3, 3519/4, 3519/5, 3519/6, 3520, 3522/20, 
3707/19, 3707/21, 3707/22, 3714/45, 4522/3, 4522/5, 4522/6, 4522/7, 4522/8, 4590, 4541, 4592, 
4593, 4594, 4595, 3062/97, 3062/189, 3062/190 a 3062/123 vše v k. ú. Kuřim. 
Celková výměra pronajímaných pozemků činí 217 485 m

2
. 

 
Seznamy obhospodařovaných pozemků dle pachtovní smlouvy č.2018/O/0088: 
HERBASTAR, spol. s r. o.: 
parc.č. 3062/7, 3062/8, 3062/9, 3062/10, 3062/11, 3062/20, 3062/21, 3062/27, 3062/29, 3062/30, 
3062/31 vše v k. ú. Kuřim.  
Celková výměra pronajímaných pozemků činí 26.166 m

2
. 

 
Z důvodu výstavby bytových domů v lokalitě Záhoří je potřeba vyjmout následující pozemky 
z pachtovních smluv, snížit výměru pachtů a uzavřít dodatky k oběma pachtovním smlouvám. 
 
Seznam pozemků doporučených k vyjmutí z pachtu: 
 
Pachtovní smlouva č. 2018/O/0085: 
3062/12, 3062/13, 3062/19, 3062/34, 3062/123 a 3431/5 výměra ubraných pozemků činí 2.939 m

2 

 
Upřesnění - část pozemku parc. č. 3431/5 o výměře 240 m

2
, který se nachází v lokalitě Kuřim Zadní 

Mezihoří se vyjímá z pachtu z důvodu výstavby nové trafostanice (vizte příloha B, 2. strana). 
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Pachtovní smlouva č. 2018/O/0088: 
3062/7, 3062/8, 3062/11, 3062/20 a 3062/21, 3062/27, 3062/29 výměra ubraných pozemků činí 
6.629 m

2
. 

 
Přílohy: A - majetkoprávní vztahy - zábor pozemků 

B - vyjmutí pozemků ze smlouvy č. 2018-O-0085 
C - vyjmutí pozemků ze smlouvy č. 2018-O-0088 
D - Dodatek č. 1 k sml. č. 2018-O-0085 
E - Dodatek č. 1 k sml. č. 2018-O-0088 
F - neobhospodařované pozemky 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – o návrzích bude hlasováno současně. 
 
Přijaté usnesení: 227/2020 - RM s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 2018/O/0085 

ze dne 21.12.2018, kterým se mění seznam propachtovaných parcel, na části 
pozemků parc. č.  2759/1 o vým. 8 615 m

2
, 3062/34 o vým. 5 924 m

2
,  3062/123 

o vým. 2 518 m
2
, 3062/199 o vým. 3 135 m

2
, 3062/201 o vým. 968 m

2
, 3431/5 

o vým. 53 587 m
2
 a celých pozemků parc. č. 3062/14, 3062/15, 3062/16, 3062/35, 

3062/36, 3062/37, 3062/85, 3062/87, 3062/93, 3062/94, 3062/95, 3062/96, 
3062/98, 3062/99, 3062/192, 3062/193, 3062/195, 3062/197, 3062/202, 
3062/204, 3431/6, 3062/86, 3062/88, 3062/90, 3062/191, 3062/198, 3062/203, 
3431/17, 3062/91, 3062/92, 3062/194, 3062/196, 3062/200, 3416/4, 3510, 
3519/3, 3519/4, 3519/5, 3519/6, 3520, 3522/20, 3707/19, 3707/21, 3707/22, 
4522/3, 4522/5, 4522/6, 4522/7, 4522/8, 4541, 4592, 4593, 4594, 4595 vše 
v k. ú. Kuřim za cenu 0,1462 Kč/m

2
/rok s valorizací za účelem zemědělského 

obhospodařování společnosti HERBASTAR, spol. s r. o., se sídlem 
Vinohradská 246, Moravské Knínice, IČ 47915951 na dobu určitou od 01.01.2020 
do 31.12.2023. 

 
Přijaté usnesení: 228/2020 - RM s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 2018/O/0088 

ze dne 21.12.2018, kterým se mění seznam propachtovaných parcel na části 
pozemků parc. č.  3062/8 o vým. 2 715 m

2
, 3062/11 o vým. 8 899 m

2
 a 3062/29 

o vým. 287 m
2
 a celých pozemků parc. č. 3062/9, 3062/10, 3062/30, 3062/31 vše 

v k. ú. Kuřim za cenu 0,34 Kč/m
2
/rok s roční valorizací za účelem zemědělského 

obhospodařování společnosti HERBASTAR, spol. s r. o., se sídlem 
Vinohradská 246, Moravské Knínice, IČ 47915951 na dobu určitou od 01.01.2020 
do 31.12.2023. 

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

11. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 
Jiráskova, přel. NNk, Šebetovská, 1327“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost Projekce Tóth, 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, Jiráskova, přel. NNk, Šebetovská, 1327“. 
Jedná se o přeložku pojistkové skříně na ul. Jiráskova. 
 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to 
parc. č. 1313/1 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. 
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Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 1313/1 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: C - návrh smlouvy 

A - situace 
B - situace 

 
Přijaté usnesení: 229/2020 - 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 1313/10 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu 
dle přílohy k části pozemku parc. č. 1313/1 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). 
 
 
 

12. Schválení dodatku č. 84 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 84 Nájemní a provozní 
smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřenou s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a. s., schválenou usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 16.04.2002 
(č. 1041/2002), dále jen „Dodatek“. 
 
Tímto Dodatkem město Kuřim pronajímá na dobu neurčitou majetek, který je součástí realizace 
staveb: 
 

 prodloužení vodovodního řadu vybudované v rámci realizace akce „FAMILY PARK 
ZAHRÁDKY“, kolaudační souhlas: MK/22888/19/OSŽP ze dne 19.12.2019, materiál tvárná litina, DN 
100, délka 18,95 m, v pozemku p. č. 2615/1; 

 prodloužení splaškové stoky v ul. Brněnská, kolaudační rozhodnutí: MK/1381/10/OSVO/Gi ze 
dne 24.05.2010, obetonovaná DN 300 KAM, délka 113,85 m, v pozemcích parc. č. 1080/1, 432/21, 
1078/2; 

 dva úseky dešťové stoky v ulici Brněnská před napojením na Mozovský potok, ověření 
zjednodušené dokumentace: č.j. MK/22072/19/OSŽP ze dne 20.01.2020, rozhodnutí o vztahu zákona: 
č.j. MK/6494/20/OSŽP ze dne 25.03.2020, DN 600 BEO, dl. 37,64 m, parc. č. 612/13; 

 dešťovou kanalizaci v ulici Hybešova, kolaudační souhlas: č. j. MK/8652/17/OSŽP ze dne 
24.05.2017, rozhodnutí o vztahu zákona: č.j. MK/6494/20/OSŽP ze dne 25.03.2020, DN 800 ŽB, 
dl.170,6m, parc. č. 612/13, 432/26, 432/25, 432/3, 4226, 1104/1, 1104/8. Před předáním do provozu 
BVK a.s. bylo potřeba stanovit výše uvedené úseky dešťové kanalizace (stávající a nově vybudované) 
za kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou se vztahuje zákon o vodovodech a kanalizacích; 

 prodloužení splaškové kanalizace při ul. Tyršova vybudované v rámci realizace akce „FAMILY 
PARK ZAHRÁDKY“, kolaudační souhlas: č. j. MK/22888/19/OSŽP ze dne 19.12.2019, obetonovaná 
DN 300 KAM, dl. 18,34 m, parc. č. 2615/9. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 230/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 84 Nájemní a provozní 

smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací se společností Brněnské vodárny 
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a kanalizace, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ 26347275, kterým město Kuřim pronajímá prodloužení vodovodního řadu 
v parc. č. 2615/1, prodloužení splaškové kanalizace v ulici Brněnská v parc. 
č. 1080/1, 432/21, 1078/2, dva úseky dešťové kanalizace v ulici Brněnská před 
zaústěním do Mozovského potoka v parc. č. 612/13, dešťovou kanalizaci v ulici 
Hybešova v parc. č. 612/13, 432/26, 432/25, 432/3, 4226, 1104/1, 1104/8 
a prodloužení splaškové kanalizace při ul. Tyršova v parc. č. 2615/9. 

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

13. Záměr využití nemovitého majetku 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení Oznámení o záměru využití nemovitého majetku na 
základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Ve smyslu nového občanského zákoníku a zákona 
o obcích přistupuje město Kuřim k vodovodům a kanalizacím jako k nemovité věci.  
U těchto nemovitých věcí je třeba nejprve zveřejnit záměr nájmu. Obec má povinnost zveřejnit záměr 
po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce 
obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. 
Pro převzetí do provozu byly postupně ve spolupráci se zástupci vodárenského a kanalizačního 
provozu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. opraveny na náklady města či vybudovány 
inženýrské sítě pro veřejnou potřebu, a to: 
 

 vodovodní řad vybudovaný v rámci realizace akce „Soubor rodinných domů autosalonu 
a autoservisu ford Rašíno“, kolaudační souhlas: č. j. MK/4908/19/OSŽP ze dne 04.04.2019, č. j. 
MK/6981/19/OSŽP, ze dne 16.04.2019, materiál tvárná litina, průměr DN 80, délka 6,95m, 
v pozemcích p. č. 2649/21, 2648/1, 2654/3; 

 prodloužení vodovodního řadu vybudované v rámci realizace akce „FAMILY PARK 
ZAHRÁDKY“, kolaudační souhlas: MK/22888/19/OSŽP ze dne 19.12.2019, materiál tvárná litina, DN 
100, délka 18,95 m, v pozemku p. č. 2615/1; 

 prodloužení splaškové stoky v ul. Brněnská, kolaudační rozhodnutí: MK/1381/10/OSVO/Gi ze 
dne 24.05.2010, obetonovaná DN 300 KAM, délka 113,85 m, v pozemcích p. č. 1080/1, 432/21, 
1078/2; 

 dva úseky dešťové stoky v ulici Brněnská před napojením na Mozovský potok, ověření 
zjednodušené dokumentace: č.j. MK/22072/19/OSŽP ze dne 20.01.2020, rozhodnutí o vztahu zákona: 
č.j. MK/6494/20/OSŽP ze dne 25.03.2020, beton DN 600, dl. 37,64 m, p. č. 612/13; 

 prodloužení splaškové kanalizace při ul. Tyršova vybudované v rámci realizace akce „FAMILY 
PARK ZAHRÁDKY“, kolaudační souhlas: č. j. MK/22888/19/OSŽP ze dne 19.12.2019, obetonovaná 
DN 300 KAM, dl. 18,34 m, p. č. 2615/9. 
 
Přílohy: A - záměr pronájmu 
 
Přijaté usnesení: 231/2020 - RM s c h v a l u j e vyhlášení záměru pronajmout na dobu neurčitou 

vodovodní řad vybudovaný v rámci realizace akce „Soubor rodinných domů 
autosalonu a autoservisu ford Rašíno“, prodloužení vodovodního řadu 
a splaškové kanalizace vybudovaných v rámci realizace akce „FAMILY PARK 
ZAHRÁDKY“, prodloužení splaškové stoky v ul. Brněnská a dva úseky dešťové 
stoky v ulici Brněnská společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se 
sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275. 

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



 
 
 

11 

14. Zrušení věcných břemen v komunikaci města v lokalitě „Díly za sv Janem“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manželé Zdeněk a Jana Kučerovští za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě „Díly za sv. Janem 
– 8. etapa“ založili společnost PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem Božetěchova 2826/36, 
Královo Pole, Brno, IČ 08259640.  
 
Jednatel společnosti Zdeněk Kučerovský požádal město Kuřim o zrušení některých věcných břemen, 
které byly zřízeny k pozemkům parc. č. 4487/4, 4487/45 a 4553/4 vše v k. ú. Kuřim v době, kdy 
pozemky měli ve svém vlastnictví manželé Kučerovští. Tato břemena je potřeba zrušit, aby mohl být 
zapsán geometrický plán č. 3721-111/2019 na rozdělení pozemků pro stavbu nových rodinných domů 
v lokalitě „Díly za sv. Janem – 8. etapa“. Vzhledem k rozsahu GP předkládá OMP v příloze A jen část 
GP. GP v celém rozsahu je k nahlédnutí v kanceláři OMP. Zrušením věcných břemen nebude město 
nijak poškozeno. Břemena se zřizovala ve prospěch města v době, kdy byli vlastníky komunikací 
manž. Kučerovští. Po převodu komunikací na město ztratila věcná břemena opodstatnění.  
Jedná se o zrušení: 
 
1.věcného břemene služebnosti stezky a cesty 
 
Manželé Zdeněk a Jana Kučerovští jako oprávnění z věcného břemene a pan Zdeněk Kučerovský 
sám jako povinný z věcného břemene uzavřeli dne 05.08.2016 Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti stezky a cesty, na základě které povinný zřídil k povinným pozemkům parc. č. 4487/4 
a parc. č. 4487/45 v k. ú. a obci Kuřim, ve prospěch oprávněných jako vlastníků oprávněných 
pozemků parc. č. 2642/615, parc. č. 4487/15, parc. č. 4487/16, parc. č. 4487/17 a parc. č. 4487/18, 
vše v k. ú. a obci Kuřim, a všech dalších vlastníků těchto pozemků právo odpovídající věcnému 
břemeni – služebnosti stezky a cesty.  
 
Právo odpovídající věcnému břemeni – služebnosti stezky a cesty bylo vloženo do katastru 
nemovitostí na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno – venkov, ze 
dne 30.08.2016, č. j. V-15627/2016-703. 
 
Vlastnické právo k povinnému pozemku parc. č. 4487/4 v k. ú. Kuřim následně nabylo město Kuřim 
a vlastnické právo k povinnému pozemku parc. č. 4487/45 v k. ú. Kuřim nabyla společnost PRO VÁS 
DEVELOPMENT, s. r. o., v důsledku čehož došlo ke změně v subjektech smlouvy na straně 
povinného z věcného břemene. 
 
Vlastnické právo k jednomu z oprávněných pozemků - pozemku parc. č. 2642/615 a 5186 vše v k. ú. 
Kuřim - následně nabyla paní Alena Ulrychová, bytem Brigádnická 115/36, Mokrá Hora, Brno, 
v důsledku čehož došlo ke změně v subjektu smlouvy rovněž na straně oprávněných z věcného 
břemene. (Při kolaudaci byl z pozemku parc. č. 2642/615 oddělen pozemek parc. č. 5186 vše v k. ú. 
Kuřim). 
 
OMP prověřil, že město zrušením výše uvedených služebností stezky a cesty nebude kráceno na 
svých právech a doporučuje RM služebnosti zrušit, neboť jsou již nadbytečná. Paní Ulrychové 
garantuje přístup k jejím nemovitostem město Kuřim, jako vlastník komunikace na pozemku 
parc. č. 4487/4 v k. ú. Kuřim. Náklady na zrušení služebností uhradí společnost PRO VÁS 
DEVELOPMENT, s. r. o. 
 
Návrh smlouvy o zrušení služebnosti stezky a cesty předkládáme v příloze B. 
 
2. věcného břemene k vodovodnímu řadu  
 
Manželé Zdeněk a Jana Kučerovští, jako povinní z věcného břemene, město Kuřim jako 1. oprávněný 
z věcného břemene a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako 2. oprávněný z věcného břemene, 
uzavřeli dne 14.02.2011 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/B/001 (dále jen „smlouva 
o zřízení věcného břemene“), na základě které povinní ve prospěch oprávněných zřídili mj. k pozemku 
parc. č. 4553/4 v  k. ú. Kuřim, věcné břemeno, jež odpovídá povinnosti strpět umístění a ochranné 
pásmo vodovodního řadu pro veřejnou potřebu (dále jen „věcné břemeno“). 
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Právo odpovídající věcnému břemeni bylo vloženo do katastru nemovitostí na základě smlouvy 
č. 2011/B/0001 rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno – venkov, č. j. V-
1775/2011-703. 
 
Vlastnické právo k povinnému pozemku parc. č. 4553/4 v  k. ú. Kuřim následně nabyla společnost 
PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o., v důsledku čehož došlo ke změně v subjektech smlouvy na 
straně povinných z věcného břemene.  
 
Z uzavřených budoucích kupních smluv na pozemky pod komunikací, na komunikaci a na stavbu 
vodovodu pro veřejnou potřebu, které byly v rámci výstavby „Díly za sv. Janem – 8. etapa“ uzavřeny 
s manž. Kučerovskými vyplývá, že pozemek pod komunikací, ve kterém je vodovod uložen včetně 
vodovodu budou po kolaudaci převedeny do majetku města. Věcné břemeno pak bude 
bezpředmětné.  
 
Z tohoto důvodu OMP, OI a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., shodně prohlašují, že město 
zrušením věcného břemene nebude kráceno na svých právech a souhlasí s jeho zrušením. Ostatní 
pozemky, k nimž bylo věcné břemeno zřízeno na základě výše popsané smlouvy o zřízení věcného 
břemene, zůstávají touto dohodou nedotčeny, resp. nadále zůstávají věcným břemenem podle 
smlouvy o zřízení věcného břemene zatíženy. Věcné břemeno bude zrušeno bezúplatně. Náklady na 
jeho zrušení ponese společnost PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o. 
 
Návrh smlouvy o zrušení věcného břemene předkládáme v příloze C. 
 
3. věcné břemeno k splaškové a dešťové kanalizaci 
 
Na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2012/B/0005, ze dne 08.03.2012 (dále jen 
„Smlouva o zřízení věcného břemene“), zřídili město Kuřim jako 1. oprávněný z věcného břemene 
a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., jako 2. oprávněný z věcného břemene a  

manželé Zdeněk a Jana Kučerovští, jako povinní z věcného břemene, mj. k pozemku parc. č. 4553/4 
v k. ú. a obci Kuřim, věcné břemeno, jež odpovídá povinnosti strpět vstup a vjezd 1. oprávněného 
z věcného břemene za účelem udržování splaškové a dešťové kanalizační stoky v dobrém stavebním 
stavu, dále strpět vstup a vjezd 2. oprávněného z věcného břemene za účelem plnění povinností 
spojených s provozováním splaškové a dešťové kanalizační stoky, a další povinnosti v rozsahu dle čl. 
3. Smlouvy o zřízení věcného břemene.; 
 

Zdeněk Kučerovský, jako povinný z věcného břemene, k pozemku parc. č. 4487/45, v k. ú. a obci 
Kuřim, věcné břemeno, jež odpovídá povinnosti respektovat ochranné pásmo dešťové kanalizační 
stoky DN 300, které činí dle ust. § 23, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu v platném znění 2,5 m vodorovně od vnějšího líce stěny potrubí na každou 
stranu 
(společně dále jen „věcné břemeno“). 
 
Právo odpovídající věcnému břemeni bylo vloženo do katastru nemovitostí na základě smlouvy 
č. 2012/B/0005 rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno – venkov, č. j. V-
3324/2012-703. 
Vlastnické právo k povinným pozemkům parc. č. 4553/4 a parc. č. 4487/45 následně nabyla 
společnost PRO VÁS DEVELOPMENT s.r.o., v důsledku čehož došlo ke změně v subjektech smlouvy 
na straně povinných z věcného břemene. 
 
Z uzavřených budoucích kupních smluv na pozemky pod komunikací, na komunikaci, na stavbu 
splaškové kanalizace a dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu, které byly v rámci výstavby „Díly za 
sv. Janem – 8. etapa“ uzavřeny s manž. Kučerovskými vyplývá, že pozemky pod komunikací, ve 
kterých je splašková a dešťová kanalizace uložena včetně splaškové a dešťové kanalizace budou po 
kolaudaci převedeny do majetku města. Věcné břemeno pak bude bezpředmětné. 
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Z tohoto důvodu OMP, OI a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., shodně prohlašují, že město 
zrušením věcného břemene nebude kráceno na svých právech a souhlasí s jeho zrušením. Ostatní 
pozemky, k nimž bylo věcné břemeno zřízeno na základě výše popsané smlouvy o zřízení věcného 
břemene, zůstávají touto dohodou nedotčeny, resp. nadále zůstávají věcným břemenem podle 
smlouvy o zřízení věcného břemene zatíženy. Věcné břemeno bude zrušeno bezúplatně. Náklady na 
jeho zrušení ponese společnost PRO VÁS DEVELOPMENT s.r.o. 
 
Návrh smlouvy o zrušení věcného břemene předkládáme v příloze D. 
 
Přílohy: B - návrh smlouvy 

C - návrh smlouvy 
A - částečný GP 
D - návrh smlouvy 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá odbor investiční o předání soupisu pozemků pro vyhledávací studii pro 
cyklostezku Kuřim – Medlánky odboru majetkoprávnímu. 
 
Přijaté usnesení: 232/2020 - RM s c h v a l u j e výmaz věcného břemene, které bylo zřízeno ve 

prospěch města Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964, 
jako 1. oprávněného z věcného břemene a ve prospěch Brněnských vodáren 
a kanalizací, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, Brno, IČ 46347275, jako 
2. oprávněného z věcného břemene spočívajícího v povinnosti strpět umístění 
a ochranné pásmo splaškové kanalizační stoky a umístění a ochranné pásmo 
dešťové kanalizační stoky v pozemcích parc. č. 4553/4 a parc. č. 4487/45 vše 
v k. ú. Kuřim, které vlastní společnost PRO VÁS DEVELOPMENT s.r.o., se 
sídlem Božetěchova 2826/36, Královo Pole, Brno, IČ 08259640, jako povinný 
z věcného břemene. Věcné břemeno je zapsáno v katastru nemovitostí 
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – 
venkov, pod spisovou značkou V-2234/2012-703. Věcné břemeno bude 
vymazáno bezúplatně. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
Přijaté usnesení: 233/2020 - RM s c h v a l u j e výmaz věcného břemene, které bylo zřízeno ve 

prospěch města Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného z věcného břemene a ve prospěch Brněnských vodáren 
a kanalizací, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, Brno, IČ 46347275, jako 
2. oprávněného z věcného břemene spočívajícího v povinnosti strpět umístění 
a ochranné pásmo vodovodního řadu pro veřejnou potřebu v pozemku 
parc. č. 4553/4 v k. ú. Kuřim, který vlastní společnost PRO VÁS DEVELOPMENT 
s.r.o., se sídlem Božetěchova 2826/36, Královo Pole, Brno, IČ 08259640, jako 
povinný z věcného břemene. Věcné břemeno je zapsáno v katastru nemovitostí 
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – 
venkov, pod spisovou značkou V-1775/2011-703. Věcné břemeno bude 
vymazáno bezúplatně. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
Přijaté usnesení: 234/2020 - RM s c h v a l u j e výmaz služebnosti, stezky a cesty povinného 

pozemku parc. č. 4487/4 v k. ú. Kuřim, který vlastní město Kuřim ve prospěch 
oprávněných pozemků parc. č. 2642/615 a 5186 vše v k. ú. Kuřim, které vlastní 
Alena Ulrychová, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Mokrá Hora, Brno a ve prospěch 
oprávněných pozemků parc. č. 4487/15, parc. č. 4487/16, parc. č. 4487/17 
a parc. č. 4487/18 vše v k. ú. Kuřim, které vlastní manželé (SJM) Zdeněk 
Kučerovský, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a Jana Kučerovská, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. Věcné břemeno je zapsáno v katastru 
nemovitostí Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
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Brno – venkov, pod spisovou značkou V 15627/2016-703. Služebnost bude 
vymazána bezúplatně. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
Na jednání se vrátil v 14:35 hod Ing. J. Vlček, MSc. – počet přítomných členů rady je 5. 
Na jednání se dostavil pan S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

15. Rekonstrukce letního koupaliště – I. etapa – zahájení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce letního koupaliště – I. etapa" 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2020-003 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci a to v režimu zjednodušeného podlimitní řízení. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční, odpovědná osoba Ing. Renata Havlová. 
Administraci veřejné zakázky provádí paní Renata Petrželová, která sestavila zadávací dokumentaci, 
kterou připomínkovalo OI. 
Pro rok 2020 je pro investiční akci ORG 1407 000 000 schválen rozpočet ve výši 3.000.000 Kč a její 
dokončení se předpokládá v roce 2021. Proto ve výzvě po budoucím zhotoviteli vyžadujeme, aby do 
31.12.2020 byly provedeny a fakturovány stavební práce ve finančním objemu 2.750.000 Kč vč. DPH 
z celkové ceny díla. Zbývající část díla bude zhotovitelem provedena a fakturována v roce 2021. 
Nejvýše přípustná hodnota zakázky je 14.000.000 Kč bez DPH. 
Překročení nejvýše přípustné hodnoty veřejné zakázky znamená nesplnění zadávacích podmínek. 
Nabídka, která nesplní požadavek zadavatele na nejvýše přípustnou hodnotu zakázky, bude 
vyřazena. 
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje 
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejíž jediným hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena, OI nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, což umožňuje 
novela zákona o zadávání veřejných zakázek. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh 
smlouvy o dílo. 
 
Přílohy: A - výzva a zadávací dokumentace 

B - příloha č. 1 - krycí list nabídky 
C - příloha č. 5 - smlouva o dílo 

 
 
Z jednání odešla v 14:44 hod Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
Diskuse: 
J. Vlček – co nejdříve se musí vyměnit vzduchotechnika, která je nezbytná. Tato rekonstrukce je 
zbytná. 
 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Rekonstrukce letního koupaliště – I. etapa“  
a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

Hlasováno 
Pro: 1 (P. Ondrášek)   Zdrželi se: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
Návrh nebyl přijat. 
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16. Interiér kanceláří radnice Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Interiér kanceláří radnice Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-007 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
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 
dodávky a montáže interiéru kanceláří místností č. 102A, 102B, 103, 118, 314, 410 společnosti Fersto, 
s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590. 
 
Důvodem je, že tato společnost vždy řádně a v termínu realizovala jiné dodávky interiéru na MěÚ 
Kuřim. Byla ochotna realizovat dílo po částech dle našich požadavků za plného provozu radnice. Vždy 
ochotně, operativně řešila úpravy dle požadavků budoucích uživatelů na změnu. Dále také v době 
nouzového stavu nám vyšla vstříc a ve velice krátkém časovém období zrealizovala přepážku pro 
odbavení veřejnosti na podatelně. 
 
Celková cena za dodávku a montáž interiérového vybavení činí 569.540 Kč bez DPH (tj. 689.144 Kč 
vč. DPH). Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. 
Akce bude hrazena z ORG 1242 000 000 „Pokračování oprav MěÚ“. 
 
Přílohy: A - půdorysy místností 
 
Přijaté usnesení: 235/2020 - 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 
„Interiér kanceláří č. 218, 402 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smluvního 
vztahu se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za cenu 
689.144 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru. 

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

17. David Havlík – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan David Havlík, trvale bytem xxxxxxxx, 679 13 Sloup v Moravském krasu, uzavřel dne 13.11.2019 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 476/2019 ze dne 13.11.2019 smlouvu o ubytování 
č. 2019/O/0069, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31.05.2020. 
Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje smlouvu prodloužit o jeden měsíc tj. do 30.06.2020. 
 
Přijaté usnesení: 236/2020 - RM s c h v a l u j e prodloužení smlouvy o ubytování č. 2019/O/0069 

s Davidem Havlíkem, trvale bytem xxxxxxxxxx, 679 13 Sloup v Moravském krasu, 
ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 30.06.2020. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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18. Umístnění úpravy dopravního značení na ulici Otevřená 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
V době opravy ulice Legionářské sloužila ulice Otevřená jako objízdná trasa, kde byl nastavený režim 
parkování po východní straně komunikace, zatímco na západní bylo umístěno dočasné dopravní 
značení se zákazem zastavení. Od října je plánováno zprůjezdnění ulice Legionářská. S návratem do 
běžného režimu lze provést změny, které by zlepšily bezpečnost a průjezdnost této místní 
komunikace. 
 
Navrhuji v zájmu zajištění bezpečnosti dětí přicházejících do základní školy umístění změny 
dopravního značení značkou B29 Zákaz stání, že bude zákaz zastavení zmírněný na zákaz stání na 
straně chodníku, který je bližší základní škole (po pravé straně silnice ve směru od ul. Jungmannova), 
jak platil v době objížďky. 
 
Současně navrhuji na druhé straně komunikace značení s umístěním značky IP 11g, která umožňuje 
podélné stání částí vozu na chodníku, označuje tak místo jako dovolené pro zastavení a stání. Tím se 
rozšíří komunikace tak, aby byla průjezdná oběma směry. Pro chodce a zejména děti jsou do školy tak 
bude preferovaný chodník na druhé straně komunikace. 
 
Dále navrhuji umístění vodorovného dopravního značení – piktogramový koridor pro cyklisty (V20) po 
pravé straně silnice (ve směru od ulice Jungmannova). Koridor není vyhrazený ochranný cyklopruh, 
ale upozorňuje řidiče vozidel, že se na silnici nachází zvýšený počet cyklistů, v tomto případě 
převážně dětí školou povinných, současně umožňuje plynulé míjení dvoustopých vozidel a cyklistů. 
 
Přílohy: A - dopravní značení 
 
Diskuse: 
J. Vlček – existuje studie dopravy v klidu. Je ideální nechat stát auta na chodníku? 
D. Sukalovský – nejdříve musíme zadat projekt dopravního značení. Odbor dopravy potom jeho 
umístění. Nedělejme opatření vytržená z kontextu. Navrhuje sejít se nad studií a domluvit se na 
dalším postupu. Pokud se shodneme, potom můžeme nechat vyhotovit projektu. Studie existuje. 
Piktogramy nechrání cyklisty. Žádá předkladatele materiálu, aby tento stáhl z projednávání. 
P. Ondrášek – kdy se nad daným sejdeme? Stahuje materiál z jednání. 
D. Sukalovský – navrhuje termín pondělí 01.06. v 10 hod. 
 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e umístění změny dopravního značení ulice Otevřená 

a vodorovného dopravního značení piktogramového koridoru pro cyklisty dle 
zápisu. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

19. Orel jednota Kuřim – souhlas s umístěním nástěnky a schránky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Orel jednota Kuřim požádal město Kuřim o souhlas s umístěním samostatně stojící nástěnky a  
poštovní schránky na pozemku města parc. č. 712/1 v k. ú. Kuřim před branou při vstupu do 
sportovního areálu Orla a do dvora fary. 
 
Přílohy: A - katastrální mapa 

B - foto vstupu do areálu Orla 
 
Přijaté usnesení: 237/2020 - RM u d ě l u j e souhlas k umístění samostatně stojící nástěnky 

a poštovní schránky na pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Kuřim Orlu jednotě Kuřim, 
Křížkovského 1770, Kuřim, IČ 65268229. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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20. Smlouva na umístění prodejního nápojového automatu 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Na základě žádosti fotbalového klubu FC Kuřim je požadováno umístění automatu na kávové nápoje 
v budově městského stadionu. Automat na kávu by na základě přiložené smlouvy v zařízení města 
provozovala firma Orange fresh & coffee company z Brna. Pro automat lze vyhradit prostor naproti 
toaletám, kde se zajistí přívod vody a elektrického proudu z prostoru kanceláře. 
 
Nájemní smlouva stanovuje dohodnutou sazbu pravidelného měsíčního nájmu. Její stanovení vychází 
z nabídky provozovatele a ze zkušenosti s provozem obdobného automatu společnosti Delikomat ve 
sportovní hale, kde je nájem fakturován podle výkazu prodaného počtu káv (3 koruny z malé kávy, 
5 korun z velké kávy). Předpokládá se, že zájem uživatelů sportovišť na stadionu bude obdobný nebo 
o něco menší. V letošním roce se předpokládá omezený provoz na městském stadionu z důvodu 
rekonstrukce atletické dráhy. Pokud je odhadován prodej 200 káv měsíčně, pak by u nájemného 
800 korun měsíčně znamenalo přibližně 4 koruny z jednoho nápoje. V případě nájemného uzavřeného 
na období ročně, by nájemné činilo 9.600 Kč. Smlouva je uzavřena na dobu 7 měsíců, následně bude 
před prodloužením oběma stranami znovu vyhodnocena. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 238/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy mezi městem Kuřim 

a společností Orange fresh & coffee company, s. r. o., se sídlem Spálená 480/1, 
Trnitá, 602 00 Brno, IČ 08140430 na umístění prodejního nápojového automatu 
v objektu městského stadionu v Kuřimi. 

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

21. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování 
PD doplnění chlazení – zrušení usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi schválila na své 16. schůzi konané dne 13.05.2020 usnesením č. 200/2020 
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 schválila zadání zakázky formou 
objednávky se společností TECHNIKA BUDOV, s. r. o., Křenová 307/42, 602 00 Brno, IČ 60711825 
za cenu cca 142.780 Kč s DPH. 
Jak bylo v důvodové zprávě uvedeno, součástí schválené částky nebyla profese Měření a regulace 
(dále jen MaR), kterou by však z důvodu komplexnosti bylo vhodné zahrnout do zpracovávané 
projektové dokumentace doplnění chlazení. 
Z výše uvedeného důvodu navrhuje Odbor investiční zrušení přijatého usnesení č. 200/2020 s tím, že 
do Rady města bude předložen nový materiál na schválení finanční částky, jejíž součástí bude již 
i MaR. 
 
Finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace budou čerpány z ORG 1162000000. 
 
Přijaté usnesení: 239/2020 - RM r u š í usnesení č. 200/2020 ze dne 13.05.2020 ve věci 

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - doplnění chlazení 
vybraných prostor Společenského a kulturního centra v Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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21.1. „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 Kuřim 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. 
 
Dle emailem zaslané cenové nabídky ze dne 22.05.2020 činí částka za projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby - doplnění chlazení vybraných prostor včetně profese Měření a regulace (MaR) 
171.215 Kč s DPH. Součástí projektové dokumentace není hluková studie, inženýrská činnost 
a autorský dozor. Termín dodání projektové dokumentace v rozsahu dle cenové nabídky je do 8 týdnů 
od objednání. 
 
Finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace budou čerpány z ORG 1162000000. 
 
Přijaté usnesení: 240/2020 - 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 včetně profese měření a regulace 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 za cenu 
171.215 Kč s DPH. 

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

22. Různé 
 
J. Vlček – včera na ul. Legionářské proběhlo měření před pokládkou konečného povrchu – vyšly 
špatně zkoušky. Musíme v několika místech odkopat a sanovat. 
S. Bartoš – je to chyba dodavatele. 
D. Sukalovský – vyvolat jednání s SÚS. Nemělo by to jít za městem. 
 
 
P. Ondrášek – rekonstrukce nám. Osvobození - propustné zelené plochy u bytových domů nám. 
Osvobození – na část, kde máme budovat parkoviště na západní straně, je možné čerpat přes SFŽP 
85% dotaci, když toto uděláme zvlášť. 
D. Sukalovský – četl si podmínky dotace – musí to být stará parkovací plocha náhradou za novou. 
Pokud je to ale jinak, potom jen dobře a dotace by se mohla využít. 
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P. Ondrášek – jaké máme další podněty ze včerejšího pracovního jednání zastupitelů? 
S. Bartoš – umístění osvoboditele – v původní variantě bude více zpevněné plochy a bude navržena 
druhá varianta. 
 
 
P. Ondrášek – Strategický plán rozvoje města – rozdělit na části a projednat je s veřejností, třeba 
formou webináře. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:59 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 29.05.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20.05.2020 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Radek Peterka – nájemní smlouva  
3 Inventarizační zpráva za rok 2019 
 3A - inventarizační zpráva konečná 2019 
4 Dominik Dufek, Lažany - uzavření nájemní smlouvy 
5 Milan Votrubec, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
6 Nebytové prostory/ nemovité věci v majetku města, pozemky určené k provozování 
 letních zahrádek u restauračních zařízení – prominutí nájemného – schválení dodatků 
 ke smlouvám 
7 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – Dodatek č. 7 
 7A - dodatek č. 7 
 7B - příloha č. 2 - k 30. 04. 2020 
8 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Městské sportovní haly v Kuřimi“ – Dodatek č. 3 
 8A - dodatek č. 3 
 8B - příloha č. 2 - k 30. 04. 2020 
9 Výměna bytu č. 879/5, ul. Jungmannova, Kuřim 
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10 HERBASTAR, spol. s r. o. - vyjmutí pozemků z pachtu kvůli výstavbě v lokalitě Záhoří 
 10A – majetkoprávní vztahy 
 10B - vyjmutí pozemků ze smlouvy č. 2018-O-0085 
 10C - vyjmutí pozemků ze smlouvy č. 2018-O-0088 
 10D - dodatek č. 1 k sml. č. 2018-O-0088 
 10E - neobhospodařované pozemky 
 10F - dodatek č. 1 k sml. č. 2018-O-0085 
11 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Jiráskova, přel. 
 NNk, Šebetovská, 1327“ 
 11A - situace 
 11B - situace 
 11C - návrh smlouvy 
12 Schválení dodatku č. 84 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
 a kanalizacemi, a.s. 
 12A – dodatek č. 84 
13 Záměr využití nemovitého majetku 
 13A - záměr pronájmu 
14 Zrušení věcných břemen v komunikaci města v lokalitě „Díly za sv Janem“ 
 14A - částečný GP 
 14B - návrh smlouvy 
 14C - návrh smlouvy 
 14D - návrh smlouvy 
15 Rekonstrukce letního koupaliště – I. etapa – zahájení VŘ 
 15A - výzva a zadávací dokumentace 
 15B - krycí list nabídky 
 15C - smlouva o dílo 
16 Interiér kanceláří radnice Kuřim 
 16A - půdorysy místností 
17 David Havlík – smlouva o ubytování 
18 Umístnění úpravy dopravního značení na ulici Otevřená 
 18A - dopravní značení 
19 Orel jednota Kuřim – souhlas s umístěním nástěnky a schránky   
 19A - katastrální mapa 
 19B - foto vstupu do areálu Orla 
20 Smlouva na umístění prodejního nápojového automatu 
 20A - smlouva o nájmu prostor - automat na kávu na stadionu 
21 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování PD doplnění 
 chlazení – zrušení usnesení 
21/1 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování PD doplnění 
 chlazení 


