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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 20/2020 konané dne 16.06.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 19:47 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

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

2 Nové výdejové pracoviště Projektu CDBP pro MěÚ Kuřim 

3 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – dodatek č. 1 

4 Žádost o finanční dar 

5 Dodatek č. 1 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města 

6 Připomínka k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK 

7 Různé 

 
 
 

1. QUANTUM, a. s. – věcné břemeno pro stavbu plynovodu „Obytný soubor 
Kuřim – Záhoří 1. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost QUANTUM, a. s., jako investor plynárenského zařízení pro stavbu „Obytný soubor Kuřim – 
Záhoří 1. etapa“ zaslal městu Kuřim k podpisu Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, jejímž předmětem je budoucí zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
plynárenského zařízení v lokalitě Záhoří.  
 
Plynárenské zařízení, včetně měřícího objektu, bude uloženo mimo jiné i v pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví města a to parc. č. 2994/1, 2994/95, 2994/94, 2990/5, 2994/16, 2994/12, 2994/26, 2994/5, 
2219/20, 3066, 3063, 3067/1, 3067/3, 3102/2, 3062/12, 3062/21, 3062/27, 3062/20, 3062/7, 3062/8 
a 3062/34 vše v k. ú. Kuřim – vizte př. A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné 
břemeno. 
 
Délka plynovodního vedení v pozemcích města se předpokládá cca 950 bm. 
 
Rada města Kuřimi dne 22.04.2020 věcné břemeno schválila usnesením č. 176/2020: 
176/2020 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení a provozování plynárenského 
zařízení ve prospěch společnosti QUANTUM, a. s., se sídlem Brněnská 122/212, Nouzka, Vyškov, 
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IČ 25307762, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 
2994/1, 2994/95, 2994/94, 2990/5, 2994/16, 2994/12, 2994/26, 2994/5, 2219/20, 3066, 3063, 3067/1, 
3067/3, 3102/2, 3062/12, 3062/21, 3062/27, 3062/20, 3062/7, 3062/8 a 3062/34 včetně uložení 
a provozování měřícího objektu na pozemku p. č. 2994/5 vše v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení 
věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. Do doby 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 
 
Chybou v psaní došlo bohužel ke špatnému označení parcely, na které bude umístěn měřící objekt. 
Ten bude umístěn na pozemku parc. č. 2994/95 a ne na pozemku parc. č. 2994/5 vše v k. ú. Kuřim. 
Z tohoto důvodu OMP doporučuje usn. č. 176/2020 ze dne 22.04.2020 zrušit a přijmout usnesení 
nové. 
 
Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bude hlasováno o obou usneseních současně. 
M. Vlk – je výměra pozemků v příloze správně? U pozemku není např. uvedena výměra, může mít 
nějaký pozemek 0 m2? 
 
Přijaté usnesení: 265/2020 - RM r u š í usnesení č. 176/2020 ze dne 22.04.2020 ve věci zřízení 

věcného břemene k plynárenskému zařízení. 
 
Přijaté usnesení: 266/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení věcného břemene za účelem uložení 

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

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

2. Nové výdejové pracoviště Projektu CDBP pro MěÚ Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Marek Svoboda, Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Agendy občanských průkazů a cestovních dokladů na městském úřadě trvale vykonávají dvě 
pracovnice, pro případ zástupu jsou proškoleny další dvě pracovnice odboru. I přes tuto skutečnost 
bývá v hlavní dokladové sezóně (duben – červenec) problém s odbavováním většího počtu klientů, 
neboť příjem i výdej dokladů je vázán výhradně na dvě přepážková pracoviště, která má městský úřad 
k dispozici. Za této situace se i v běžném provozu v hlavní dokladové sezoně problematicky zvládá 
nárůst požadavků na podání žádostí o doklady a následně jejich výdej. V letošním roce se situace 
zkomplikovala vyhlášením nouzového stavu v ČR, kdy v období téměř tří měsíců byly doklady 
vyřizovány v omezeném provozu. V důsledku tohoto omezení se nahromadily požadavky občanů jak 
na podání žádostí o nové doklady, tak i žádosti na výdej již vyhotovených dokladů. 
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Z výše uvedeného důvodu jsme se obrátili na Ministerstvo vnitra s požadavkem na zaslání nabídky na 
rozšíření počtu pracovišť Projektu CDBP pro město Kuřim, a to v rozsahu agenda e-OP výdej 
dokladů. Tato nabídka nám byla zaslána v pondělí 15.06.2020 (vizte příloha). Pokud bude 
objednávka potvrzena do pátku 19.06.2020, mohla by služba být poskytována již od 01.08.2020. 
Další výdajové pracoviště v rozsahu agenda e-OP výdej dokladů, vyřeší jak současnou nepříznivou 
situaci na úseku příjmu a výdeji dokladů, tak i v budoucnu, kdy zejména ve frekventovaných měsících 
bude posilovat přepážková pracoviště. Výsledkem bude zrychlení vydávání dokladů, zkrácení 
čekacích lhůt na přepážkách a vyšší spokojenost klientů. 
Dle nabídky je měsíční splátka pro pořízení dalšího výdejového pracoviště 4.925,91 Kč/měsíc, 
s pronájmem na 5 let, což je 59.110,92 Kč/ rok, přičemž příjmy na dokladech činí cca 900.000 
Kč/rok. 
 
Přílohy: A - STC nabídka 
 
Přijaté usnesení: 267/2020 - RM s o u h l a s í s objednáním rozšířeného pracoviště Projektu 

CDBP pro MěÚ Kuřim v rozsahu agenda eOP výdej dokladů a následně 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o umístění technického zařízení se subjektem 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, IČ 00001279, se sídlem Praha 1, 
Růžová 943/6, na období od 01.08.2020 do 31.12.2025 (65 měsíců) za celkovou 
cenu 320.184,15 Kč s měsíční splátkou 4.925,91 Kč. 

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

3. „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – dodatek č. 1 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 13/2020 dne 22.04.2020 schválila uzavření smlouvy o dílo se 
společností Data Protection Delivery Center, s. r. o., Rybkova 1016/31, 602 00 Brno, IČ 03064247 na 
dodávky „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - konektivita a IT“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 
25.05.2020 s celkovou cenou díla 2.385.999 Kč s DPH. Místo plnění bylo zhotoviteli předáno dne 
28.05.2020, termín dokončení je do 26.08.2020. 
 
Administraci veřejné zakázky prováděla, na základě uzavřené Příkazní smlouvy na administraci 
č. 2019/D/0073, paní Renata Petrželová, xxxxxxxxxxx, Lutín. 
 
Dne 03.06.2020 obdrželo Město Kuřim výzvu CRR k objasnění a doplnění podkladů ke kontrole 
zakázky „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - konektivita a IT“, ve které poskytovatel dotace poukazoval na 
skutečnost, že vybraný dodavatel Data Protection Delivery Center, s. r. o., předložil jako součást své 
nabídky návrh smlouvy o dílo, který neodpovídal návrhu smlouvy o dílo ve znění vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1 ze dne 13.01.2020, v němž zadavatel provedl drobné úpravy původního návrhu 
smlouvy o dílo a zadavatel s ním následně smlouvu v tomto původním znění uzavřel. 
 
Na základě této výzvy zadavatel zjistil, že k uzavření smlouvy v odlišném znění došlo v důsledku 
administrativního pochybení, které může být narovnáno uzavřením dodatku ke smlouvě s vybraným 
dodavatelem, kterým tak budou uvedena dotčená smluvní ujednání do souladného stavu se zněním 
smlouvy o dílo, uveřejněném spolu s vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 dne 13.01.2020. 
Vzhledem k tomu, že se v zásadě jedná o úpravy v terminologii smlouvy, nedošlo žádným způsobem 
k zásahu do jakékoli podstatné náležitosti smlouvy, které jsou v obou verzích znění smlouvy zcela 
shodné. Tímto administrativním pochybením nemohlo dojít k ovlivnění hospodářské soutěže a výběru 
dodavatele. 
Výše uvedené zdůvodnění poskytl zadavatel po právní konzultaci i CRR. 
 
Úpravy, které jsou předmětem vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, jsou předmětem dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo, který nyní OI předkládá radě města ke schválení. 
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Na tento projekt byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI 
Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové uznatelné 
výdaje činí 11.760.843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90%, tedy 10.584.758,70 Kč. 
 
V rámci projektu IROP „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ byla 
dále v roce 2019 schválena žádost o změnu. Žádost se týkala změny dispozičního řešení v rámci 
školy a s tím souvisejícího prodloužení termínu realizace projektu do 30.09.2020. 
Předkládané změny nemají vliv na výši poskytované finanční podpory. 
 
Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena 
ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 
21.01.2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2020 částku 
11,2 mil. Kč. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1   
 
Přijaté usnesení: 268/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2020/D/0071 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ 
se společností Data Protection Delivery Center, s. r. o., Rybkova 1016/31, 602 00 
Brno, IČ 03064247, kterým dochází k úpravě terminologie smlouvy.  

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

4. Žádost o finanční dar 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Dne 02.06.2020 byla doručena žádost pana Mgr. Jana Váni, bytem xxxxxxxxxxx, 290 01 Poděbrady, 
ve které žádá o finanční dar na Sportovní den mládeže s TAJV (příloha A). 
Pan Váňa žádá o dar ve výši 5.000 Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků na přípravu 
a realizaci akce. 
Sportovní výbor nedoporučuje finanční dar schválit. 
 
Přílohy: A - charakteristika projektu 

B - žádost 
 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy s panem Mgr. Janem Váňou, 

bytem xxxxxxxxxxxxxx, 290 01 Poděbrady na poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 5.000 Kč na podporu projektu Sportovní den mládeže s TAJV. 

Hlasováno 
Proti: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 

5. Dodatek č. 1 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V loňském roce byla uzavřena Smlouva o přezkoumání hospodaření města s Ing. Zdeňkem Jarošem, 
auditorem č. oprávnění 1477 za cenu ročního přezkumu ve výši 60.500 Kč. Po ukončení přezkumu za 
rok 2019 zaslal Ing. Jaroš návrh dodatku č. 1 k této smlouvě, která navyšuje cenu na částku 96.800 
Kč plus náklady na dopravu za cenu 8,47 Kč za km na trase Třebíč Kuřim (počítáno cca 8 návštěv - 
125 km - celkem cca 8.500 Kč cestovné). Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 přezkum 
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Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o vykonání přezkoumání 
hospodaření města s Ing. Zdeňkem Jarošem, IČ 63429071, se sídlem Koutkova 
344, 674 01 Třebíč, dle přílohy. 

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

6. Připomínka k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Současné době probíhá 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Dne 09.06. se 
konalo veřejné projednání návrhu 1. aktualizace. V lhůtě 7 dnů může město Kuřim oficiálně uplatnit 
námitky k návrhu. V oblasti Kuřimi je v návrhu trasována komunikace D43 ve variantě S10, tedy 
v silniční podobě (čtyřpruhové provedení s mimoúrovňovými křižovatkami) v historické stopě a s jižním 
obchvatem Kuřimi. Dálnice je trasována podél západní hranice katastru města, jižní obchvat vede 
tunelem pod Kuřimskou Horou a následně směrem k Šiberné, kde se napojuje na stávající 
čtyřpruhovou komunikaci I/43. V návrhu jsou obecně zmíněna opatření, která je potřeba uplatnit k co 
nejmenšímu dopadu D43 a jižního obchvatu Kuřimi na životní prostředí a lidské zdraví. K upřesnění 
těchto opatření doporučujeme podat za město Kuřim následující námitku: 
 

1. V textové části ZÚR JMK změnit bod (118b), Úkoly pro územní plánování, a), takto: 
„Zpřesnit a vymezit koridor DS45, Kuřim, jižní obchvat Kuřimi, s ohledem na přepravní funkci 
a požadované technické parametry tak, aby byly současně minimalizovány negativní dopady 
v oblasti životního prostředí, zvláště na obytnou zástavbu.“ 

 
2. V textové části ZÚR JMK změnit bod (118b), Úkoly pro územní plánování, e), takto: 
„Zajistit pro koridor DS45 Kuřim, jižní obchvat, nadstandardní protiemisní a protihluková opatření, 
spočívající zejména ve vedení komunikace tunelem pod masivem Kuřimské hory v největší možné 
délce, mimo tunel pak v zářezu všude tam, kde je to technicky možné a efektivní z hlediska 
protiemisní a protihlukové ochrany, dále v ostatních úsecích doplnění protihlukových zdí a překrytí 
vozovky na mostní konstrukci tubusem. 

 
Přílohy: A – připomínka ZÚR A1 
 
Přijaté usnesení: 269/2020 - RM s c h v a l u j e připomínku k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad 

územního rozvoje JMK pro veřejné projednání ve znění dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:16 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 19.06.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 QUANTUM, a. s. – věcné břemeno pro stavbu plynovodu „Obytný soubor Kuřim – 
 Záhoří 1. etapa“ 
 1A - situace 
 1B - situace 
 1C - návrh smlouvy 
2 Nové výdejové pracoviště Projektu CDBP pro MěÚ Kuřim 
 2A - STC nabídka 
3 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – dodatek č. 1 
 3A - dodatek č. 1 k SoD 
4 Žádost o finanční dar 
 4A – charakter projektu 
 4B - žádost 
5 Dodatek č. 1 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města 
 5A - dodatek č. 1 přezkum 
6 Připomínka k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK 


