Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 21.10.2020
Společnost KME, spol. s r. o. x město Kuřim – smlouva o spolupráci při
realizaci kabelových vedení
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - trasy realizovaného kabelového vedení
B - návrh smlouvy o spolupráci

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Společnost KME, spol. s r. o., se sídlem Tyršova 16/3, Kuřim, IČ 46994033 (dále jen „KME“)
dlouhodobě realizuje stavby uložení nových komunikačních vedení veřejné komunikační sítě na území
města Kuřimi (dále jen „komunikační vedení“). Komunikační vedení je zpravidla uloženo do pozemků
města Kuřimi. Výjimečně je uloženo do pozemků jiného vlastníka.
Město Kuřim realizuje stavby rekonstrukce a nová vedení veřejného osvětlení na území města Kuřimi.
Veřejné osvětlení je ve vlastnictví města a je zpravidla uloženo na pozemcích v jeho vlastnictví (dále
jen „vedení veřejného osvětlení“).
KME a město Kuřim se dohodli na vzájemné spolupráci ve věci realizace staveb nového
komunikačního vedení a rekonstrukce nebo stavby nového vedení veřejného osvětlení (dále jen
„kabelové vedení“) a následného vzájemného ukládání a využití nových kabelových vedení.
Spolupráce bude spočívat v tom, že společnost KME bude při realizaci páteřních tras nového
komunikačního vedení ukládat do výkopu samostatnou chráničku určenou výhradně pro umístění
komunikačního vedení v majetku města Kuřim a město Kuřim umožní při realizaci staveb svého
veřejného osvětlení společnosti KME umístění dvou samostatných chrániček určených pro
komunikační vedení společnosti KME a jedné samostatné chráničky určené pro komunikační vedení
města Kuřimi.
Město Kuřim se zavazuje nést náklady spojené s výkopy tras pro umístění vedení veřejného osvětlení.
Společnost KME se zavazuje nést náklady spojené s pořízením a uložením chrániček do výkopů pro
veřejné osvětlení a do výkopů pro uložení komunikačního vedení. Dále společnost KME ponese
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náklady spojené s vyhotovením dokumentace skutečného provedení uložení komunikačního vedení
včetně jeho geodetického zaměření a náklady spojené s pořízením geometrického plánu a úhradu
správních poplatků za povolení vkladu práva služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.
Město Kuřim se zavazuje zřizovat služebnost inženýrské sítě ke svým pozemkům ve prospěch
společnosti KME za cenu ve výši 45 Kč/běžný metr komunikačního vedení.
Společnost KME se zavazuje na výzvu města převést vlastnické právo k umístěným chráničkám ve
prospěch města Kuřimi za cenu ve výši 46 Kč/běžný metr chráničky.
V souladu se Smlouvou o spolupráci při realizaci kabelových vedení mezi městem Kuřim a společností
KME, spol. s r. o., budou vypořádány i majetkoprávní vztahy vzniklé v souvislosti se stavbami
komunikačních vedení realizovanými před schválením výše uvedené spolupráce.
Seznam staveb je uveden v příloze A.
Spolupráce se sjednává na dobu neurčitou s dvanácti měsíční výpovědní lhůtou.
Návrh Smlouvy o spolupráci předkládá OI a OMP v příloze B.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci kabelových vedení mezi městem Kuřim, se sídlem
Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964 a společností KME, spol. s r. o., se sídlem Tyršova
16/3, Kuřim, IČ 46994033 dle přílohy.
Termín plnění: 31.12.2020
Zodpovídá: Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky
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