
 
 
 

1 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 23/2020 konané dne 08.07.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta města 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady města. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:26 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 01.07.2020 

2 CETIN, a. s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „16010-056405 
RVDSL5942_M_B_KURM2690-KURM1HR_MET“ 

3 Pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 a nebytového prostoru č. 843/9 – nájemní 
smlouva, souhlas s rekonstrukcí prostoru, záměr na výpůjčku 

4 Společnost Kapitol, Bc. Kateřina Jarošová, MBA, Brno – kupní smlouva 

5 Manž. Viktor a Lenka Kolosinští, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí bytu 

6 Pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných 
bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 

7 Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kuřimi 

8 Měření úsekové rychlosti – volba způsobu pořízení technologie a SW 

9 Rekonstrukce kanalizace v ulici Luční 

10 Vězeňská služba České republiky - prodej kanalizace  

11 Rámcová dohoda telekomunikačních služeb O2 - pevné sítě 

12 Žádost o souhlas s čerpáním z FI ZŠ Tyršova 

13 Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 22.06.2020 

14 Studie vodního hospodářství na území katastru města Kuřimi – návrhová část 

15 Drobné investice - Městská policie v Kuřimi 

16 Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení 

17 PZ servis CZE, s. r. o., Praha - záměr 

18 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 01.07.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o zrušení usnesení: 
č. 236/2020 ze dne 27.05.2020 
Důvodová zpráva: 
dodatek ke smlouvě o ubytování nebyl uzavřen, jelikož si ubytovaný s pomocí OSVP našel jiné 
bydlení. 
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení. 
 
Odbor investiční žádá o zrušení usnesení: 
č. 238/2019 ze dne 15.05.2019 
Důvodová zpráva: 
ze zákona vyplývá povinnost města odebírat a likvidovat stolní oleje z domácností. Toto je zajištěno 
možností uložení olejů na sběrných dvorech, ze kterých likvidaci zajišťuje odpovědná společnost. 
Společnost EKO-PF, s. r. o., by zajišťovala svoz popelových nádob s oleji, které by byly umístěny po 
městě. Dle zkušeností není tento způsob likvidace olejů vhodný (do kontejnerů je umisťován jiný 
odpad, znečišťování okolí,…), proto je uzavření smlouvy s touto společností bezpředmětné. 
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení. 
 
Odbor kancelář úřadu žádá o zrušení části usnesení: 
č. 131/2020 ze dne 03.04.2020 
Důvodová zpráva: 
na základě schváleného usnesení měly být nakoupeny respirátory KN95 od společnosti BOČEK CZ, 
s. r. o., tento nákup se ale neuskutečnil. 
Z tohoto důvodu žádáme zrušit část usnesení. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 136/2020 ze dne 08.04.2020 
Důvodová zpráva: 
čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.08.2020. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
č. 751/2013 ze dne 27.11.2013 
Důvodová zpráva: 
dle sdělení Ing. Kazimíra Horáka ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) byla 
stavba „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno – Královo Pole – Kuřim“ ukončena se zpožděním. Nyní je návrh 
smlouvy v připomínkovém řízení. Ing. Horák přislíbil dohlédnout na brzké vyřízení smlouvy. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o věcné břemeno, které bude zapsáno do katastru nemovitostí, je proces uzavření 
smlouvy zdlouhavý. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.06.2021. 
 
č. 102/2018 ze dne 28.02.2019 
Důvodová zpráva: 
žádost o zřízení věcného břemene k vodovodnímu řadu uloženému v pozemcích Jihomoravského 
kraje podával – investor Kuřimská průmyslová, s. r. o. Jihomoravský kraj doposud město Kuřim 
nevyzval k uzavření smlouvy. OMP musí zjistit, v jakém stavu je žádost o zřízení věcného břemene. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.06.2021. 
 
č. 130/2020 ze dne 27.03.2020 
Důvodová zpráva: 
Paní Valentové byl Dodatek č. 1 doručen k podpisu, dosud jej nevrátila zpátky. OMP kontaktoval e-
mailem paní Valentovou s tím, aby vrátila podepsaný Dodatek č. 1. Paní Valentová k tomu dne 
24.06.2020 napsala, cit.: 
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„Dne 04.03.2020 za město Kuřim podepsal pán lži, které dosud neopravil, a v souvislosti s tím jsem 
svého syna od 04.03.2020 dosud neviděla ani neslyšela, jsem v tísni - a to se rovná, že můj podpis by 
byl v současné době pod tlakem neplatný. Lenka Valentová“. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31.12.2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 274/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 01.07.2020, ruší usnesení č. 236/2020, usnesení č. 238/2019 a část usnesení 
č. 131/2020 v části objednávky od společnosti BOČEK CZ, s. r. o. a prodlužuje 
termín plnění usnesení č. 136/2020 do 31.08.2020, usnesení č. 751/2013 
a č. 102/2018 do 30.06.2021 a usnesení č. 130/2020 do 31.12.2020. 

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

2. CETIN, a. s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „16010-056405 
RVDSL5942_M_B_KURM2690-KURM1HR_MET“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost K.V.Z., spol. s r. o., v zastoupení investora CETIN, a. s., zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen 
„služebnost“) v souvislosti se stavbou „16010-056405 RVDSL5942_M_B_KURM2690-
KURM1HR_MET“. 
 
Jedná se o posílení telekomunikační infrastruktury, které bude spočívat ve vybudování sestavy 
rozvaděče na křižovatce ulic Dlouhá a Metelkova (výměna stávajícího rozvaděče za rozvaděč 
umožňující ukončení optické i metalické sítě). Stávající rozvaděč bude demontován a jako náhrada 
bude postavena sestava, do které budou přepojeny metalické kabely a ukončen optický kabel - vizte 
příloha A, B. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 4983, 4985, 
2642/711, 4951, 4947 a 4948 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. Z tohoto důvodu je potřeba 
k pozemkům zřídit věcné břemeno – služebnost. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu, kterou vyčíslí znalecký 
posudek. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
 
Na jednání se dostavila v 14:30 hod Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 275/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve 

zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení 
a zařízení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti CETIN, a. s., se 
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 04084063, jako oprávněné 
ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na částech pozemků parc. č. 4983, 4985, 
2642/711, 4951, 4947 a 4948 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude 
zřízena za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku na dobu neurčitou. 
Náklady na její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření 



 
 
 

4 

Smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

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

3. Pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 a nebytového prostoru 
č. 843/9 – nájemní smlouva, souhlas s rekonstrukcí prostoru, záměr na 
výpůjčku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 11.03.2020 přijala následující usnesení: 
č. 86/2020 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 14,83 m

2
 

a nebytového prostoru č. 843/9 o výměře 134,24 m
2
 umístěných v I. nadzemním podlaží bytového 

domu č. p. 839 – 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, panu Tomášovi Štanclovi, se sídlem Křenov 147, PSČ 569 22, IČ 74265644, na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.10.2020, za nájemné ve výši 89 Kč/m

2
/měs. s roční 

valorizací + zálohy na služby, za účelem využívání prostoru jako showroomu s prodejnou, skladem 
a kancelářských a školících prostor. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na elektronické úřední desce v době od 
26.03.2020 do 14.04.2020 a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. 
 
OMP předkládá radě města ke schválení uzavření nájemní smlouvy s panem Tomášem Štanclem 
s účinností od 01.10.2020 k části nebytového prostoru č. 841/10 a nebytového prostoru č. 843/9 (dále 
jen „nebytový prostor“). Současně se pan Štancl zmínil, že do budoucna uvažuje o podnájmu části 
nebytového prostoru jinému subjektu. 
Nebytový prostor je v současné době nevhodný k okamžitému pronájmu. Pan Štancl má zájem 
nebytový prostor zrekonstruovat na svoje náklady s tím, že se město bude také částečně finančně 
podílet na rekonstrukci nebytového prostoru. Mezi OMP a panem Štanclem proběhlo jednání, kdy byly 
dohodnuty stavební úpravy, které provede pan Štancl vlastním nákladem - rekonstrukce podlah, 
oprava stěn a stropů, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna výplní otvorů v zadní části nebytového 
prostoru, klimatizace, demontáž a likvidace původního vybavení a odpadního materiálu - dle 
projektové dokumentace vypracované Ing. Karáskem, Martínkov, a město zafinancuje rekonstrukci 
elektroinstalace, případně zakoupí a nechá nainstalovat kuchyňskou linku. Výše uvedené stavební 
úpravy podléhají ohlášení na stavebním úřadě. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na OMP. 
Po dobu rekonstrukce, do 30.09.2020, navrhuje OMP uzavřít s panem Štanclem smlouvu o výpůjčce 
nebytového prostoru. Dle zákona o obcích je však nejprve nutné zveřejnit záměr na výpůjčku 
nebytového prostoru. 
 
OMP předkládá radě města ke schválení níže uvedená navržená usnesení. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Diskuse: 
J. Vlček - garance stejné ceny nájemného je kolik let? 
J. Viktorinová - cenu budeme garantovat 7 let. 
J. Vlček - původně bylo zamýšleno, že budeme uvažovat o 5 letech. Protože za tu dobu bude 
pravděpodobně zrekonstruované náměstí a poté bychom chtěli mít na náměstí jiné formy podnikání. 
Můžeme smlouvu vypovědět? 
J. Viktorinová - ano, ale musíme část investic proplatit. 
J. Vlček - jsme schopni si pohlídat rekonstrukci prostor? 
J. Viktorinová - v příloze bude přesně rozepsáno, co bude rekonstruovat. Má rozpis činností, které se 
budou dělat včetně rozpočtu. Bude to přílohou smlouvy. 
D. Sukalovský - bude hlasováno o všech návrzích usnesení současně. 
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Přijaté usnesení: 276/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 14,83 m

2
 a nebytového 

prostoru č. 843/9 o výměře 134,24 m
2
 umístěných v I. nadzemním podlaží 

bytového domu č. p. 839 – 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku 
parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, panu Tomášovi Štanclovi, se sídlem 
Křenov 147, PSČ 569 22, IČ 74265644, na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou s účinností od 01.10.2020, za nájemné ve výši 89 Kč/m

2
/měs. 

s roční valorizací + zálohy na služby, za účelem využívání prostoru jako 
showroomu s prodejnou, skladem a kancelářských a školících prostor. 

 
Přijaté usnesení: 277/2020 - RM s o u h l a s í s provedením stavebních úprav části nebytového 

prostoru č. 841/10 a nebytového prostoru č. 843/9 dle projektové dokumentace ze 
dne 26.06.2020 vypracované Ing. Petrem Karáskem, se sídlem Martínkov 82, 
PSČ 675 44, IČ 04787994. 

 
Přijaté usnesení: 278/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na výpůjčku části nebytového prostoru 

č. 841/10 o výměře 14,83 m
2
 a nebytového prostoru č. 843/9 o výměře 134,24 m

2
 

umístěných v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 – 844 v ul. 
Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, panu Tomášovi Štanclovi, se sídlem Křenov 147, PSČ 569 22, 
IČ 74265644, na dobu určitou do 30.09.2020. 

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

4. Společnost Kapitol, Bc. Kateřina Jarošová, MBA, Brno – kupní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Bc. Kateřina Jarošová, MBA, obchodní zástupce společnosti Kapitol, pojišťovací a finanční 
poradenství, a. s., se sídlem Chytilova 775/4, 624 00 Brno, IČ 64319911 byla do 30.01.2019 
nájemcem nebytového prostoru č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
845, 846 ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 2121, 
vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nebytový prostor č. 847/10 byl v době zahájení nájmu v roce 2012 nevyhovující k okamžitému 
podnikání. Paní Jarošová nechala provést rekonstrukci celého nebytového prostoru. Náklady na 
rekonstrukci nebytového prostoru se vyšplhaly z předpokládaných 450.000 Kč na téměř 850.000 Kč. 
Při ukončení nájemní smlouvy v lednu 2019 žádala paní Jarošová o finanční vyrovnání ve výši 
380.000 Kč. 
Již ve své nabídce ke zveřejněnému záměru paní Jarošová uvedla, že je nezbytné před zahájením 
nájmu provést rekonstrukci nebytového prostoru, která by se skládala z: 
- reinstalace stávajících rozvodů vody a instalace nových rozvodů s vybudováním nových 
sociálních zařízení 
- nové elektroinstalace 
- opravy podlah a pokládky podlahových krytin 
- opravy omítek, nové výmalby prostor 
- výměny vstupních dveří 
- výměny skleněných výlohových skel. 
Rekonstrukce byla tehdy odhadnuta na 450.000 Kč. V nabídce paní Jarošová dále uvedla, že tato 
vložená investice nebude po městě nárokována slevou z nájemného a ani po ukončení smluvního 
vztahu nebude nárokována k proplacení. Požadovala však minimální dobu nájmu alespoň 5 let. Takto, 
dle požadavku paní Jarošové, byla i Nájemní smlouva koncipována, a to v bodu 4.8. Nájemní smlouvy 
č. 2012/O/0036 ve znění Dodatku č. 1, který zní: 
4.8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je nájemce povinen po skončení nájemního vztahu 
odevzdat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém se bude nacházet po provedení 
odsouhlasených úprav s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Po provedení odsouhlasených úprav 
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bude skutečný stav zadokumentován. Nájemce se zavazuje, že provede níže uvedené úpravy, které 
v případě ukončení nájmu ponechá v nebytovém prostoru ve vlastnictví pronajímatele, aniž by 
požadoval úhradu vložených nákladů. Výjimka je dohodnuta v čl. 9.3. této smlouvy. 
Plánované úpravy: 
a) výměna stávajících výloh za nové 
b) úprava podlahy 
c) rekonstrukce sociálního zázemí 
d) snížení stropů sádrokartonem 
 
Bod 9.3. zmíněné Nájemní smlouvy, na který je odkazováno v čl. 4.8., zní: 
9.3. V případě, že pronajímatel ukončí do 30.06.2017 tuto smlouvu podle ustanovení čl. 9.2. (tj. bez 
udání důvodu), zavazují se smluvní strany vstoupit do jednání o způsobu majetkového vypořádání 
pronajímatelem odsouhlasených investic. Nedojde-li k dohodě, bude vypracován znalecký posudek, 
který určí zůstatkovou hodnotu investic. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponesou obě 
strany rovnoměrně. K 30.06.2017 pozbývá toto ustanovení účinnosti. 
 
Pronajímatel Nájemní smlouvu jednostranně neukončil, avšak paní Jarošová v nebytovém prostoru 
podnikat přestala již v roce 2017. Nájemní smlouva však ukončena nebyla a nájemné 
z nevyužívaného nebytového prostoru hradila. Současně se po dobu posledních dvou let před 
ukončením nájmu pokoušela za sebe sehnat nového nájemce. 
Dle výše uvedeného nemá město vůči nájemci žádnou povinnost z titulu finančního vyrovnání. 
 
O finančním vyrovnání vůči paní Jarošové předložilo OMP na schůzi rady města v roce 2019 několik 
příspěvků. Na schůzi rady města dne 6. 5. 2019 nebyl schválen návrh usnesení na projednání žádosti 
paní Jarošové o finanční vyrovnání na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi. Na schůzi rady města 
dne 21.08.2019 bylo pod číslem usnesení 361/2019 schváleno odkoupení kompletního osvětlení 
včetně realizované elektroinstalace za cenu 157.863 Kč vč. DPH – na základě odborného posouzení 
vypracovaného Ing. Hanákem, Kuřim. Toto odborné posouzení však nezahrnovalo ocenění 
jednotlivých svítidel instalovaných v nebytovém prostoru. Dle vyjádření vedoucího OF nelze technické 
zhodnocení prostoru koupit do majetku města. OMP proto vyzval dne 25.09.2019 paní Jarošovou 
k doložení faktury za instalaci svítidel. Paní Jarošová obratem sdělila, že vše dohledná a doloží. 
Bohužel ani na výzvu OMP dne 10.02.2020 a 02.03.2020 nereagovala, usnesení č. 361/2019 bylo 
proto zrušeno na schůzi rady města dne 11.03.2020. 
Následně paní Jarošová poslala odkazy na různé webové stránky, ze kterých lze zjistit cenu 
instalovaných svítidel. Cena jednoho stropního svítidla je 8.600 Kč (v nebytovém prostoru je celkem 
8 ks takových stropních svítidel), cena závěsného svítidla je cca 9.000 Kč. V nebytovém prostoru dále 
zůstaly 3 ks zářivkových svítidel, kuchyňská linka s dřezem a baterií a lednička. 
OMP navrhlo paní Jarošové jako poslední možnost odkoupení výše uvedených stropních svítidel, 
kuchyňské linky a ledničky za celkovou cenu 65.000 Kč vč. DPH. Paní Jarošová s navrženou cenou 
souhlasí. OMP předkládá ke schválení uzavření kupní smlouvy. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová - paní Jarošová o tomto návrhu ví a souhlasí s ním. 
 
Přijaté usnesení: 279/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy s paní Bc. Kateřinou 

Jarošovou, MBA, se sídlem Chytilova 775/4, 624 00 Brno, IČ 64319911, jejímž 
předmětem je koupě osvětlovacích těles, kuchyňské linky a ledničky 
instalovaných v nebytovém prostoru č. 847/10 umístěného v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 845, 846 ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 ul. nám. 
Osvobození v Kuřimi do vlastnictví města Kuřimi za celkovou kupní cenu 
65.000 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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5. Manž. Viktor a Lenka Kolosinští, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem obecního bytu č. 832/2 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 831, 832 v ul. Zborovská v Kuřimi. Společnými nájemci tohoto bytu jsou od roku 2014 manž. 
Viktor a Lenka Kolosinští. V současné době mají s městem uzavřenou nájemní smlouvu na dobu 
neurčitou. 
Manž. Kolosinští požádali dne 23.06.2020 o souhlas s rekonstrukcí zmíněného bytu. V rámci 
rekonstrukce by bylo provedeno: 
- podlahové topení v celém bytě 
- místnost WC – nové WC, nová dlažba, oprava zdi 
- koupelna – nové obklady, dlažba 
- koupelna a místnost WC budou mít nový odvětrávací systém 
- výměna oken a vchodových dveří 
- probourání dveřního otvoru z chodby do pokoje v nosné zdi (nyní je průchod do druhého 
 pokoje přes obývací pokoj) 
- zateplení stropu ve sklepě pod bytem. 
 
Náklady na celou rekonstrukci provedou manž. Kolosinští vlastním nákladem. Rekonstrukce bude 
probíhat postupně dle finančních možností nájemců. Jako důvod provedení uvedených prací uvádí 
nájemci skutečnost, že se v celém bytě vyskytuje plíseň. Umístění bytu je problematické – byt je 
přízemní a rohový. 
 
OMP k výše uvedenému uvádí, že v roce 2014 – po vrácení bytu původním nájemcem – proběhla 
v bytě č. 832/2 rekonstrukce, jejíž součástí bylo: 
- projektová dokumentace etážového topení – 4. 600 Kč 
- etážové topení – 98.860,90 vč. DPH 
- plastová okna – 36.112 Kč vč. DPH 
- rekonstrukce koupelny, WC a kuchyně – obklady, dlažba, kuchyňská linka – 71.201 Kč vč. 
 DPH 
- renovace dřevěných podlah v pokojích, PVC – kuchyně – 19.035 Kč. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že město Kuřim v roce 2014 investovalo do rekonstrukce bytu částku ve 
výši téměř 230 tis. Kč. Nájemci již od roku 2014 hradili zvýšené nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. 

(v roce 2014 bylo nájemné ve většině obecních bytů 56 Kč/m
2
/měs.). OMP dává radě města ke 

zvážení, zda souhlas s rekonstrukcí bytu udělit. 
 
Manž. Kolosinští byli upozorněni na skutečnost, že zásahem do nosné zdi je nutné rekonstrukci bytu 
ohlásit na stavebním úřadě, vč. doložení statického posudku. Souhlas města s rekonstrukcí bytu bude 
sloužit také jako podklad pro stavební úřad. Stejně tak byli upozorněni, že na stavební úřad bude 
nutné doložit souhlas společenství vlastníků s rekonstrukcí. 
 
Diskuse: 
J. Vlček - v roce 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Je zvláštní, že chce znovu byt renovovat. Asi 
by bylo dobré pana Kolosinského pozvat a probrat to s ním. 
 
Návrh usnesení: RM s o u h l a s í s rekonstrukcí bytu č. 832/2 umístěného v I. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. 831, 832 v ul. Zborovská v Kuřimi, kterou provedou 
nájemci bytu manž. Viktor a Lenka Kolosinští, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim. Rekonstrukce bude provedena svépomocí vlastním nákladem bez 
nároku na náhradu vložených nákladů. 

Hlasováno 
Proti: 1  (D. Sukalovský)   Zdrželi se: 3 (J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Návrh nebyl přijat. 
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6. Pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi 
o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 
Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
 
Přílohy: A - pořadník č. 41 
 
Přijaté usnesení: 280/2020 - RM s c h v a l u j e pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu 

dle Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
Hlasováno 
Pro: 3 (J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)   Zdržel se: 1 (D. Sukalovský) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

7. Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 16.06.2020 schválilo usnesením č. 1038/2020 
transformaci Domu s pečovatelskou službou, umístěného v objektu bytového domu na ulici Zahradní 
1975/10, Kuřim. 
Jedním z předpokladů transformace je aktualizace a schválení Pravidel pro přidělování bytů zvláštního 
určení a schválení nových Pravidel pro přidělování sociálních bytů v majetku města Kuřim. Někteří 
členové zastupitelstva zaslali k pravidlům své připomínky, které byly zapracovány případně 
projednány na zasedání zastupitelstva dne 16.06.2020. Nedílnou součástí pravidel je také Žádost 
o přidělení bytu zvláštního určení, Žádost o přidělení sociálního bytu a Domovní řád bytového domu 
na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim. 
Radě města Kuřimi je předkládaná končená verze těchto pravidel ke schválení a vydání. 
 
Kromě bytů zvláštního určení a sociálních bytů vlastní město Kuřim dalších celkem 181 obecních bytů, 
jejichž poskytování se řídí Pravidly města Kuřimi o volných bytech v majetku města Kuřimi 
č. P1/2016/ZM, schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 26.01.2016 usnesením č. 1013/2016. 
Podle těchto pravidel schvaluje Rada města Kuřimi Žádost o poskytnutí nájmu bytu ve vlastnictví 
města Kuřimi, kde jsou přesně vymezeny hodnotící kritéria pro přidělování bytů. Podoba žádosti byla 
v současné době také aktualizovaná a je nyní předkládaná Radě města Kuřimi ke schválení. 
 
Materiály byly zpracovány na základě podkladů od ředitelky Centra sociálních služeb Kuřim, vedoucí 
odboru sociálních věcí a prevence a vedoucí odboru majetkoprávního Městského úřadu Kuřim. Finální 
podoba materiálů byla s ředitelkou i vedoucími projednána. 
 
Přílohy: A - pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení 

A1 – žádost o byt zvláštního určení 
B - domovní řád bytový dům Zahradní 1275 
C - pravidla pro přidělování sociálních bytů 
C1 – žádost o sociální byt do RM 
D – žádost o byt ve vlastnictví města 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský - bude hlasováno o všech návrzích usnesení současně. 
 
Přijaté usnesení: 281/2020 - RM s c h v a l u j e vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S1/2020/RM 

Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení, s účinností od 01.09.2020. 
 
Přijaté usnesení: 282/2020 - RM s c h v a l u j e vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S2/2020/RM 

Pravidla pro přidělování sociálních bytů, s účinností od 01.09.2020. 
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Přijaté usnesení: 283/2020 - RM s c h v a l u j e podobu Žádosti o poskytnutí nájmu bytu ve 
vlastnictví města Kuřim, s účinností od 01.09.2020. 

Hlasováno současně o všech návrzích 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešla Mgr. Jana Viktorinová. 
 
 
 

8. Měření úsekové rychlosti – volba způsobu pořízení technologie a SW 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Dle doporučení dopravní policie ČR, v rámci investiční akce „Radary včetně SW pro měření rychlosti 
vozidel“ ORG 1420000000, řeší město Kuřim úseky se zvýšeným výskytem překročení povolené 
rychlosti v ulici Pod Vinohrady a Zámecká, zde budou umístěny radary pro měření rychlosti vozidel. 
 
V únoru 2020 byla dokončena a předána projektová dokumentace s názvem „PD radary pro měření 
rychlosti (MÚR a MOR)“, V dubnu 2020 jsme získali společné povolení na radary pro měření úsekové 
rychlosti v ulici Pod Vinohrady (dále jen MÚR) a v červnu 2020 jsme obdrželi společné povolení na 
radar pro měření okamžité rychlosti v ulici Zámecká. V současné době, v rámci řízené tržní 
konzultace, probíhají jednání se společností AŽD Praha, s. r. o., ohledně možností pořízení 
technologie a SW pro měření rychlosti vozidel, nároků na provoz a stavební a technickou 
připravenost. Stavební připravenost bude zajištěna společností CTS Kuřim, s. r. o. Dne 24.06.2020 
jsme obdrželi cenovou nabídku od společnosti AŽD Praha, s. r. o., vizte příloha, která má sloužit jako 
podklad pro rozhodování o způsobu pořízení technologie a SW. Tedy zda jít cestou nákupu, či 
pronájmu, včetně zvážení doby pronájmu. 
 
Z údajů uvedených v cenové nabídce na MÚR vyplývá 3 + 1 varianta způsobu pořízení: 
 
I. Forma pronájmu technologie i SW Cena bez DPH celkem 
 
Varianta I a). 
 
Pronájem technologie MÚR včetně SW na zpracování přestupků na 5 let 2.789.808,- Kč 
 
 
Varianta I b). 
 
Pronájem technologie MÚR včetně SW na zpracování přestupků na 3 roky 2.344.980,- Kč 
 
 
II. Forma nákupu technologie i SW Cena bez DPH celkem 
 
Varianta II 
 
Nákup technologie MÚR včetně SW na zpracování 
přestupků (pořízení, včetně 5 x roční servis) 3.281.820,- Kč 
 
 
III. Forma pronájem technologie bez SW Cena bez DPH celkem 
 
Varianta III 
 
Pronájem technologie MÚR bez SW 
na zpracování přestupkůna 60 měsíců 1.816.136,- Kč 
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Ceny jsou vztaženy na 5-ti letou dobu užívání, tedy včetně 5-ti ročních servisů, vyjma varianty I b) – 
tato je počítána na dobu 3 let. V ceně pronájmu, či nákupu je obsaženo 5 uživatelských licencí, které 
by měly být dostačující pro zamýšlený provoz. Nákup každé další uživatelské licence činí 12.000 
Kč/kus. 
 
Předpokládaná životnost technologie je 15 let, po pěti letech pronájmu technologie má objednatel 
možnost využít předkupní právo za 50 % původní ceny technologie, případně prodloužit pronájem. 
 
Z uvedeného vyplývá, že ekonomicky nejvýhodnější je varianta III, tedy pronájem technologie MÚR, 
kdy dojde k úspoře ve výši 62.872 Kč za 5 let. 
 
OI žádá Radu města Kuřimi o zvolení vhodné varianty pořízení technologie a SW pro úsekové měření 
rychlosti vozidel v ulici Pod Vinohrady. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka MÚR 
 
Přijaté usnesení: 284/2020 - RM s c h v a l u j e v rámci investiční akce „Radary včetně SW pro 

měření rychlosti vozidel“ ORG 1420000000, pořízení technologie a SW dle 
varianty III - formou pronájmu technologie bez SW. 

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

9. Rekonstrukce kanalizace v ulici Luční 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Do stávající kmenové stoky C v křižovatce ulic Úvoz a Luční je v současné době napojena stávající 
betonová stoka DN 400, a to přímo do profilu bez revizní šachty. Jedná se o kanalizaci, která vede od 
areálu bývalého statku - resp. dvě stávající stoky DN 300 a DN 400, které se před zaústěním do 
kmenové stoky stékají. Stávající stoka DN 400 vede pod rodinným domem Luční č. o. 35 a stávající 
stoka DN 300 podél rodinného domu. Vzhledem ke stáří kanalizací a jejich technickému stavu bylo 
rozhodnuto o jejich přeložení v nezbytně nutném rozsahu (netěsnost trub – při přívalových deštích 
voda tekla proudem do sklepních prostor RD, kanalizace je za hranicí životnosti), a to v délce cca 
30 m podél výše zmíněného rodinného domu. 
 
První úsek kanalizace bylo potřeba vybudovat v rámci realizace obnovy uličního prostoru v křižovatce 
v roce 2019. Realizaci provedla společnost SKANSKA, a. s. Stávající kanalizace byla provizorně do 
nové kanalizace propojena, k zaplavování sklepních prostor RD v majetku města již nedochází. 
 
Začátkem února tohoto roku podepsal vlastník statku souhlas s přepojením kanalizace včetně 
zaslepení stávající kanalizace vedoucí pod RD. Do stávající kanalizace je zaústěna sdružená přípojka 
ze sdružené jímky dříve využívaná na dešťovou vodu. Město jímku nevyužívá, zavezlo ji štěrkem. 
Druhý vlastník si žádá přípojku zachovat z důvodu možného využití v budoucnu. Z výše uvedeného 
důvodu je potřeba propojit stávající přípojku do nově budované kanalizace. 
 
V dubnu byla podána žádost o vydání stavebního povolení na OSVO, stavební povolení bylo vydáno 
dne 17.06.2020. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je po dokončení inženýrských sítí 
v ulici Legionářská, tedy ke konci července tohoto roku. Délka realizace se předpokládá 2 týdny. 
 
V polovině ledna byla domluvena spolupráce s EVT Stavby, s. r. o., na realizaci druhého úseku 
kanalizace, a to po vydání stavebního povolení. Projektant zaslal v polovině dubna podklady včetně 
výkazu výměr, podklady byly přeposlány zástupci EVT Stavby, s. r. o. Společnost akci nacenila za 
540.000,00 Kč vč. připojení kanalizační přípojky. Z toho jsou v nabídce u „SO Přípojka“ a „Ostatní 
náklady“ uvedeny položky za služby a materiál, které nebude potřeba realizovat. Cenová nabídka za 
realizaci druhého úseku byla porovnána s cenami proplacenými za realizaci prvního úseku, dále byly 
podklady předány ke kontrole a odsouhlaseny budoucím provozovatelem této kanalizace. 
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Částka za realizaci druhého úseku kanalizace vč. přípojky bude čerpána z ORG 1436000000. 
 
Vzhledem k tomu, že společnost EVT Stavby, s. r. o., realizuje stavbu v ulici Legionářská (z důvodu 
umístění buňky, uložení materiálu a techniky), že cenová nabídka společnosti byla porovnána 
a odpovídá průměrným cenám, navrhujeme Radě města Kuřimi schválení odlišného postupu ve 
smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo se společností EVT stavby, s. r. o. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 285/2020 - RM s c h v a l u j e odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII. 

směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na realizaci 
rekonstrukce kanalizace s názvem akce „Kuřim, ul. Luční - rekonstrukce 
kanalizace“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností EVT Stavby, 
s. r. o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766 ve výši 
445.940,96 Kč bez DPH, tj. 539.588,23 Kč vč. DPH. 

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

10. Vězeňská služba České republiky - prodej kanalizace  
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení prodej jednotné kanalizace DN 300 BEO v délce 
27,6 m umístněné na pozemku p. č. 3034/2 společnosti Vězeňská služba České republiky, se sídlem 
Soudní 1672/1a, Praha - Nusle, IČ 00212423 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 38.750 Kč. 
 
Vězeňská služba České republiky, Věznice Kuřim (dále jen „věznice“) realizovala stavbu Věznice 
Kuřim „Rekonstrukce vnější bezpečnosti“ (dále jen „rekonstrukce“), jejíž součástí bylo vybourání 
stávajícího betonového oplocení a posunutí zdi. 
 
V této souvislosti Věznice realizovala se souhlasem města Kuřimi přeložku kanalizační stoky DN 300 
BEO na jinou část pozemku p. č. 3034/2 k. ú. Kuřim ve vlastnictví České republiky, mimo nově 
rozšířený areál a dle požadavků BVK zvětšila průměr kanalizace na DN 400 KAM. 
 
V průběhu realizace IS požádala věznice město Kuřim o změnu stavby před dokončením a o odprodej 
pro město již nepotřebné kanalizace DN 300 BEO z důvodu, že do této kanalizace byla zaústěna 
funkční kanalizační přípojka věznice. V areálu věznice v trase možného přepojení se nalézá 
kanalizace dešťová, která znemožňuje přepojení kanalizační přípojky uvnitř areálu věznice. 
Nově přeložená kanalizační stoka pro veřejnou potřebu DN 400 KAM v délce 25 m byla zkolaudována 
a v květnu roku 2020 předána do majetku města Kuřimi. 
 
Dne 18.12.2019 (č. usn. 538/2019) byl schválen záměr na prodej kanalizace DN 300 BEO věznici za 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 38.750 Kč. Záměr byl v lednu roku 2020 zveřejněn a proti 
tomuto záměru se nikdo neodvolal. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh kupní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 286/2020 - RM s c h v a l u j e prodej jednotné kanalizace DN 300 BEO v délce 

27,6 m umístněné na pozemku p. č. 3034/2 společnosti Vězeňská služba České 
republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha - Nusle, IČ 00212423 za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 38.750 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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11. Rámcová dohoda telekomunikačních služeb O2 - pevné sítě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V návaznosti na výměnu telefonní ústředny Městského úřadu v Kuřimi na konci roku 2019 byla 
zjištěna poddimenzovaná kapacita použitelných příchozích - odchozích pevných linek. Tato situace 
byla následně řešena s dodavatelem telekomunikačních služeb společností O2 Czech Republic, a. s. 
Šetřením na místě bylo zjištěno, že rozšíření kapacity pevných linek je ze strany společnosti O2 
Czech Republic, a. s., možné. Rozšíření pro ústřednu Městského úřadu Kuřim je plánováno o dvě 
přípojky typu ISDN2D (další 4-hovorové kanály). V rámci tohoto rozšíření byla městu Kuřim nabídnuta 
k podpisu Rámcová dohoda na zvýhodněné ceny stávajících hlasových služeb, hovorného, případné 
zřízení dalších přípojek a Internetu v pevném místě. Nabídnutá Rámcová dohoda byla dále 
rozpracována i pro další účastníky, kteří dosud o tyto služby projevili zájem. Jedná se o naše městské 
organizace níže:  
 

Pořadí Obchodní firma IČO 

1. Centrum sociálních služeb Kuřim 49457276 

2. 
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace 

70988293 

3. Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace 07577346 

4. Wellness Kuřim s.r.o. 29213380 

5. 
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace 

49457888 

 
 
Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou 24-měsíců s možnou automatickou prolongací na 
další období. 
 
Zajišťující odbor Kancelář úřadu doporučuje radě města Rámcovou dohodu se společností O2 Czech 
Republic, a. s., uzavřít, jelikož se jedná o cenově výhodnou nabídku pro všechny vyjmenované 
účastníky, která snižuje stávající fixní měsíční náklady a dále sledovat vývoj situace na trhu. 
 
Přílohy: A - rámcová dohoda 
 
Přijaté usnesení: 287/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Rámcové dohody číslo O2OP/846886 se 

společností O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 na poskytování vybraných služeb 
elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím pevné sítě. 

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

12. Žádost o souhlas s čerpáním z FI ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 
679.929,60 Kč na financování těchto akcí (vizte příloha A): 
1. Chystané investiční akce (uvedené ceny jsou s DPH, viz příloha C): 
- oprava schodiště a zábradlí v prostoru mezi budovou Tyršova  
 a hřištěm        30.000,00 Kč 
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- oprava rampy a schodiště za jídelnou, Tyršova    30.000,00 Kč 
- oprava schodiště a zábradlí u zubní ordinace, Tyršova   30.000,00 Kč 
Celkem:         90.000,00 Kč 
2. Opravy a investice, které již byly z důvodu havarijního stavu realizovány a faktury uhrazeny 
z provozního rozpočtu (uvedené ceny jsou s DPH, viz příloha B): 
- oprava v prostoru kotelny, topenářské práce, Tyršova   23.219,00 Kč 
- oprava svítidel, čidel, vypínačů a venkovní výboj, Tyršova  11.833,80 Kč 
- oprava havárie kotle, Tyršova      83.377,00 Kč 
- oprava kanalizace v přízemí budovy Tyršova (před učebnou VV)  
 a související stavební práce (vybourání staré dlažby a pokládka  
 nové dlažby v chodbě) - doplatek     110.569.33 Kč 
 
Celková fakturovaná částka za celou opravu kanalizace je 229.765,33 Kč. 
 
Z FI byly již radou města schváleny částky 51.970,- Kč (RM č. 35/2019 ze dne 05.11.2019, usnesení 
č. 464/2019) a 67.226,- Kč (RM č. 39/2019 ze dne 18.12.2019, usnesení č. 561/2019). Celkově již 
byla schválena částka 119.196,- Kč. Ještě bylo nutno uhradit vícepráce související s opravou ve výši 
110.569,33 Kč. 
- oprava a úprava 3 kabinetů a ředitelny, Tyršova  - doplatek  61.143,70 Kč 
 
Částka 1.050.000 Kč byla schválena Radou města č. 35/20019 ze dne 05.11.2019, usnesení 
č. 465/2019. Celková fakturovaná částka (stavební práce + vybavení) je však 1.111.143,70 Kč. 
- uzamykatelný, krytý přístřešek na kola pro zaměstnance, Tyršova   59.920,00 Kč 
- soubor skříní – ředitelna, Tyršova       60.500,00 Kč 
- výdejní terminál LOGIC2, vč. příslušenství a napojení na jídelnu, Tyrš.    103.515,50 Kč 
- opravy svítidel s čidlem vč. elektroinstalace, Komenského    16.379,77 Kč 
- výdejní terminál LOGIC, vč. příslušenství a napojení na jídelnu, Kom.   59.471,50 Kč 
Celkem uhrazené faktury:       589.929,60 Kč 
 
Celkem požadovaná částka z fondu investic je 679.929,60 Kč. 
 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 31.03.2020 je 2.589.909,02 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání FI + 2 přílohy 

B - příloha č. 1 k žádosti o čerp. FI, uhrazené faktury 
C - příloha č. 2 k žádosti o čerpání FI 

 
Přijaté usnesení: 288/2020 - RM s o u h l a s í s čerpáním prostředků z fondu investic Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se 
sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888 dle žádosti. 

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

13. Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 22.06.2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 22.06.2020 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi. 
 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 
1. IMOS – Sdružený objekt Kuřim 
2. Dopravní terminál Kuřim – Projekt ve stupni pro stavební povolení 
3. Žádost o povolení obnovení vjezdu Podlesí 
4. Podnět občana parkování ulice Metelkova - vodorovné DZ 
5. Podnět občana parkování ulice Metelkova - svislé DZ 
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6. Rekonstrukce rodinného domu Sv. Čecha 
7. Novostavba RD včetně sjezdu Pod Vinohrady 
8. 57 RD – na Dílech za sv. Jánem  
9. Střecha Loučky na bytovém domě 
10. Různé 
 
Přílohy: A - zápis komise výstavby a dopravy z 22.06.2020 
 
Diskuse: 
Bod 1 – schvaluje: 
D. Sukalovský - neví, jestli se etapy řeší zároveň, původně to mělo být na dvě etapy. 
Členové rady města žádají jednat o etapizaci a pověřují jednáním starostu města. 
PRO: 4. 
 
 
Bod 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod 4 – schvaluje stanovisko komise: 
PRO: 4. 
 
 
Bod 5 – schvaluje stanovisko komise: 
PRO: 4. 
 
 
Bod 6 – schvaluje stanovisko komise: 
D. Sukalovský - parkování nelze zajistit. Požadujeme zajištění parkovacího místa. 
L. Ambrož - musel by udělat parkování v přízemí svého domu. 
Členové rady žádají jednat s investorem o zajištění parkování. 
PROTI: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, M. Vlk)  ZDRŽEL SE 1 (J. Vlček). 
 
 
Bod 7 – schvaluje stanovisko komise: 
PRO: 4. 
 
 
Bod 8.1. a 8.2. – schvaluje doporučení komise: 
PRO: 4. 
 
 
Bod 9 – schvaluje usnesení komise: 
PROTI: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, M. Vlk)  ZDRŽEL SE 1 (J. Vlček). 
 
Přijaté usnesení: 289/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í závěry z jednání komise výstavby 

a dopravy ze dne 22.06.2020, schvaluje body 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.1., 8.2. 
a neschvaluje body 6 a 9, dle zápisu v příloze. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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14. Studie vodního hospodářství na území katastru města Kuřimi – návrhová 
část 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Jedním ze zásadních trendů v oblasti životního prostředí celosvětově je celkové oteplování Země, 
které se projevuje nepříznivými trendy také v České republice a městě Kuřimi. Dochází ke zvyšování 
průměrných i maximálních teplot na území města, změnám ve vodním koloběhu, nižším srážkám, 
snížení úrovně spodní vody, vysychání místních vodotečí a nádrží, častějším prudkým dešťům 
doprovázeným dalšími meteorologickými jevy (prudký vítr, kroupy apod.). Situace v této oblasti se 
dostala do takového stádia, že je nutno se jí urychleně a systematicky zabývat. 
 
Problematika vodního hospodářství zasahuje do mnoha oblastí, počínaje zásobováním vodou, přes 
odkanalizování a čištění použité vody, zemědělské hospodaření, protipovodňová opatření atd. Situaci 
v jednotlivých segmentech vodního hospodářství v Kuřimi stručně popisuje dokument Vodní režim 
města Kuřim a související aspekty. Na nutnost změn v hospodaření s vodou na katastru města 
upozorňuje rovněž dopis Ing. Antonína Tůmy, náměstka generálního ředitele společnosti Povodí 
Moravy (vizte příspěvek p. starosty Rady města Kuřimi ze dne 24.07.2019 č. usn. 343/2019. 
 
Vzhledem k tomu, že se problematika hospodaření s vodou netýká pouze území města Kuřimi a nelze 
ji řešit pouze na tomto území a pouze silami a prostředky města Kuřim, vstoupil starosta města do 
jednání s obcemi v horní části povodí Kuřimky (Lipůvky, Svinošic, Moravských Knínic) a navrhnul 
starostům těchto obcí společný postup, se kterým starostové dotčených obcí souhlasili. Rovněž tak 
starosta města v této věci jednal s náměstkem generálního ředitele Povodí Moravy Ing. Antonínem 
Tůmou. Výsledkem těchto jednání je návrh na vypracování vodohospodářské studie zaměřené na 
všechny relevantní aspekty hospodaření s vodou v povodí horního toku Kuřimky. 
 
Celkově má být studie koncepce vodního hospodářství v povodí Kuřimky rozčleněna na 3 části: 
Analytická část studie 

 rekognoskace zájmového území v povodí Kuřimky; 
 získání podkladů, sběr dat; 
 přípravná jednání – získání informací o stávajícím stavu vodního hospodářství, plánech 

rozvoje na katastrálních územích jednotlivých obcí v povodí Kuřimky; 
 vyhodnocení podkladů, informací, dat. 

První část analyzuje stávající stav vodního hospodářství a blíže specifikuje zadání druhé části - 
návrhové, a to pro celé definované území. Zpracování analytické části ve výši 149.950 Kč bylo 
schváleno Radou města Kuřimi dne 24.07.2019 č. usn. 343/2019. Analytická část byla zástupcům 
města Kuřimi předána v březnu tohoto roku. 
 
Návrhová část studie 
Druhá část bude využívat právě nashromážděné podklady z analytické části a bude řešit jednotlivé 
koncepční návrhy pro jednotlivá témata vodního hospodářství území v souladu s podmínkami OŽP 
(vodoprávní, ochrana přírody,…) a správce toku (rozsah napojení obcí, a následné návrhy k ČOV, 
vypouštění vod do toku…) 

návrh koncepce vodního hospodářství v povodí Kuřimky s ohledem na dosažení cílů studie; 

návrh jednotlivých opatření v rámci stanovených okruhů řešení; 

projednávání návrhů koncepce vodního hospodářství. 
 
Závěrečná část studie 

finalizace navrhované koncepce vodního hospodářství, zahrnutí výsledků, požadavků a připomínek 
z projednávání návrhů; 

vyhodnocení návrhů s ohledem na projednání s DOSS atd.; 

propočet investičních nákladů pro jednotlivá opatření; 

zpracování čistopisu studie; 

tisk, kompletace, předání celkového formátu studie objednateli.  
 
Vzhledem k tomu, že tato studie je společná pro celé zájmové území a jde o dokument, jehož 
předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví, navrhujeme po dohodě se starosty 
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dotčených obcí a Povodím Moravy, aby rada města souhlasila s odlišným postupem a jako zhotovitele 
návrhové části studie vybrala společnost VH Atelier, spol. s r. o. Společnost VH Atelier, spol. s r. o., 
která vypracovala nabídku na zpracování dokumentu za cenu 485.000 Kč bez DPH, tj. 586.850 Kč vč. 
DPH (příloha A). Termín zpracování dokumentu je 6 měsíců od zaslání objednávky. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 290/2020 - 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 dodavatele 
návrhové části Studie koncepce vodního hospodářství v povodí Kuřimky 
a schvaluje zadání zakázky formou objednávky společnosti VH Atelier, spol. 
s r. o., Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno, IČ 49437267 za cenu 485.000 Kč bez 
DPH, tj. 586.850 Kč včetně DPH. 

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

15. Drobné investice - Městská policie v Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Drobné investice - Městská policie Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: - 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s požadavkem na vybudování služebny Městské police v Kuřimi 
v nebytovém prostoru č. 847/10 bytového domu č. p. 847 na náměstí Osvobození. 
 
Na základě cenových nabídek dodavatelů stavebních prací bylo možné vyčíslit náklady na pořízení 

akustických dveří s hlukovým útlumem 43dB 

elektronického zabezpečovacího systému 

hardwarového vybavení služebny 

bezpečnostních a neprůhledných fólií na výkladce 

truhlářských výrobků a bezpečností přepážky 

hasicích přístrojů, panikového kování, projektu požárně bezpečnostního řešení 
Dále pak ostatní drobné náklady (čistící zóna, nástěnky, vybavení). 
 
Odbor investiční navrhuje výše uvedené náklady hradit z rozpočtu ORG 1006 drobné investice. 
 
Přílohy: A - půdorys 
 
Přijaté usnesení: 291/2020 - RM s c h v a l u j e vyčlenění částky 350.000 Kč z ORG 1006 Drobné 

investice na vybudování služebny městské policie v Kuřimi v nebytovém prostoru 
č. 847/10 bytového domu č. p. 847 v Kuřimi. 

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

16. Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2020-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
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Dne 08.04.2020 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. 148/2020 výsledek hodnocení na 
podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a  uzavření smlouvy 
o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 v celkové hodnotě 
37.886.184,48 Kč bez DPH (tj. 45.842.283,22 Kč vč. DPH). 
 
Usnesení č. 271/2020 dne 19. 06. 2020 rada města zrušila rozhodnutí o výběru dodavatele a zrušila 
rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, 
IČ 27713130 z důvodu nového posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného 
dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“. 
Dne 19.06.2020 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. 272/2020 výsledek nového posouzení 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele a schválila uzavření smlouvy o dílo 
se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 v celkové hodnotě 
37.886.184,48 Kč bez DPH (tj. 45.842.283,22 Kč vč. DPH). 
 
V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů 
ekonomických, pro které zadavatel nemůže v zadávacím řízení pokračovat. Vzhledem k neočekávaně 
dlouhému průběhu zadávacího řízení, již není možné ze strany zadavatele splnit podmínky stanovené 
poskytovatelem dotace MŠMT, na základě toho zadavateli nebudou poskytnuty finanční prostředky 
v rámci programu 133 530 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, podprogram 
133D 531 – „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“. 
 
V souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění OI doporučuje radě města zrušit výběrové řízení. 
 
Přílohy: A - písemná zpráva zadavatele 
 
Přijaté usnesení: 292/2020 - RM s c h v a l u j e zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

17. PZ servis CZE, s. r. o., Praha - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim a společnost České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, 
IČ 70994226 (dále jen „ČD“) uzavřeli dne 22.11.2019 kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo úplatné 
nabytí pozemku parc. č. 1198 o výměře 204 m

2
 včetně stavby pro dopravu, budovy bez č. p./č. e., 

k. ú. Kuřim. Úplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Kuřimi bylo schváleno na zasedání 
Zastupitelstva města Kuřimi dne 05.11.2019 pod č. usnesení 1120/2019. Dne 05.12.2019 nastaly 
právní účinky vkladu do katastru nemovitostí uvedené kupní smlouvy. 
 
ČD však město Kuřim neupozornily, že k části budovy bez č. p./č. e. jsou uzavřeny tři nájemní 
smlouvy a dnem zápisu do katastru nemovitostí vstoupilo město Kuřim do práv pronajímatele ve 
vztahu k uzavřeným nájemním smlouvám. 
Město Kuřim plánuje realizaci nového Dopravního terminálu Kuřim mj. na pozemku parc. č. 1198 k. ú. 
Kuřim. V této části dopravního terminálu jsou projektována nová parkoviště pro cestující v rámci 
přestupního dopravního uzlu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zároveň 
bude tato plocha sloužit k umístění zázemí pro cyklisty v rámci budování systému cyklostezek 
a programu půjčovny kol ČD Bike. Budovu bez č. p./ č. e. bude nutné zdemolovat. 
RM svými usneseními č. 47/2020, č. 48/2020 a č. 49/2020 ze dne 26.02.2020 schválila výpověď tří 
nájemních smluv uzavřených k částem budovy bez č. p./č. e, která je součástí pozemku parc. č. 1198 
k. ú. Kuřim. Výpovědní lhůta všem subjektům skončila dne 30.06.2020. Pan Milan Mik a zástupce 
společnosti Sobriety, s. r. o., pronajaté nebytové prostory vrátili zpět pronajímateli. Nájemné za 
nebytové prostory bylo včas uhrazeno. 
Společnost PZ servis CZE, s. r. o., se sídlem Evropská 529/24, 160 00 Praha 6, IČ 27368939, 
požádala o prodloužení pronájmu skladových prostor. Vzhledem ke komplikacím způsobených 
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coronavirovou krizí nebyla společnost PZ servis CZE, s. r. o., zajistit nové adekvátní prostory pro 
pokračování podnikání. Skladové prostory v budově bez č. p./č. e. by zpět pronajímateli předala měsíc 
před plánovaným zahájením demoličních prací. Dle informací z OI dojde k demolici budovy nejdříve 
koncem roku 2020. OMP nemá námitek proti uzavření nové nájemní smlouvy se společností PZ servis 
CZE, s. r. o., na dobu určitou – do 31.10.2020. Nejprve je však nutné schválit záměr dle zákona 
o obcích. Nájemné ve výši 10.804,42 Kč za období leden – červen 2020 bylo uhrazeno. Výši 
nájemného navrhuje OMP zachovat stejné, tj. 300 Kč/m

2
/rok. 

 
Přijaté usnesení: 293/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na pronájem prostoru sloužícího 

k podnikání, a to skladu o výměře 72,00 m
2
, který se nachází na pozemku parc. 

č. 1198, jehož součástí je budova skladu bez č. p./ č. e., k. ú. Kuřim, společnosti 
PZ servis CZE, s. r. o., se sídlem Evropská 529/24, 160 00 Praha 6 – Dejvice, 
IČ 27368939, na dobu určitou od 06.08.2020 do 31.10.2020 za nájemné ve výši 
300 Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:21 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Jan Vlček, MSc. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 10.07.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 01.07.2020 
 1A - plnění usnesení RM 
2 CETIN, a. s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „16010-056405 
 RVDSL5942_M_B_KURM2690-KURM1HR_MET“ 
 2A - situace 
 2B - situace 
 2C - návrh smlouvy 
3 Pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 a nebytového prostoru č. 843/9 – nájemní 
 smlouva, souhlas s rekonstrukcí prostoru, záměr na výpůjčku 
 3A - nájemní smlouva 
4 Společnost Kapitol, Bc. Kateřina Jarošová, MBA, Brno – kupní smlouva 
 4A - kupní smlouva 
5 Manž. Viktor a Lenka Kolosinští, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí bytu 
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6 Pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných 
 bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 
 6A - pořadník č. 41 
7 Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kuřimi 
 7A - pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení 
 7A1 – žádost o byt zvláštního určení 
 7B - domovní řád bytový dům Zahradní 1275 
 7C - pravidla pro přidělování sociálních bytů 
 7C1 – žádost o sociální byt do RM 
 7D – žádost o byt ve vlastnictví města 
8 Měření úsekové rychlosti – volba způsobu pořízení technologie a SW 
 8A – cenová nabídka 
9 Rekonstrukce kanalizace v ulici Luční 
 9A - situace 
 9B - návrh smlouvy o dílo, pouze do RM 
10 Vězeňská služba České republiky - prodej kanalizace  
 10A - situace skutečné provedení 
 10B - návrh kupní smlouvy 
11 Rámcová dohoda telekomunikačních služeb O2 - pevné sítě 
 11A - rámcová dohoda 
12 Žádost o souhlas s čerpáním z FI ZŠ Tyršova 
 12A - žádost o čerpání FI + 2 přílohy, 18. 6. 2020 
 12B - příloha č. 1 k žádosti o čerp. FI, uhrazené faktury, 18. 6. 2020 
 12C - příloha č. 2 k žádosti o čerpání FI, 18. 6. 2020 
13 Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 22.06.2020 
 13A - zápis komise výstavby a dopravy z 22.6.2020 
14 Studie vodního hospodářství na území katastru města Kuřimi – návrhová část 
 14A - cenová nabídka 
15 Drobné investice - Městská policie v Kuřimi 
 15A - - půdorys 
16 Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení 
 16A - písemná zpráva zadavatele 
17 PZ servis CZE, s. r. o., Praha - záměr 


