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Z á p i s   č í s l o  15/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 5. 6. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  PaedDr. David Holman 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,06 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 29. 5. 2013 
 

2.  Záměr na prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 
 

3.  Ing. Milan Pangrác - dohody o přistoupení ke smlouvám 
 

4.  Manželé Peškovi – žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu 
4.1.  Rudolf Bikár – výměna bytu č. 1122/9 
4.2.  Manželé Pařízkovi – výpověď nájmu bytu 
4.3.  Schválení člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

 
5.  Josef Kříž – objekt sociálního bydlení 

 
6.  JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na plynovodní přípojky Kuřim 
6.1.  JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu stavba „Propoj 

Kuřim – Luční, Wolkerova“ 
 

7.  KME, spol. s r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Optická trasa – Kuřim, 
Hojerova - Dušínova“ 

 
8.  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013 

infratechnologií“ 
 

9.  Výběrové řízení „Úprava chodníku, veřejného osvětlení a odvodnění v ulici 
Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ 

 
10.  „Smlouva pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ 

 
11.  „Smlouva o dílo na realizaci stavebního objektu SO 251 – Opěrná zeď“ 

 
12.  Výběrové řízení „Herní prvky pro školní zahrady“ 

 
13.  Výběrové řízení „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 887, Kpt. Jaroše147“ 

 
14.  „Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ – uzavření smlouvy 
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15.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - schválení 
přijetí dotace městem Kuřim 

 
16.  Změna zajišťování školního stravování v Základní škole, Kuřim, Jungmannova 

813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci 
 

17.  Podlicenční smlouva 
 

18.  Ing. arch. J. Kynčl – vyjádření k přijatému usnesení RM č. 215/2013 
 

19.  Zápis č. 5 z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti Wellness Kuřim 
 

20.  Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 
 

21.  Smlouva o spolupráci při realizaci projektu - nákup elektřiny a plynu pro občany 
města 

 
22.  Výpůjčka pozemků u Domu dětí a mládeže v Kuřimi 

 
23.  Zápis komise stavební ze dne 3. 6. 2013 

 
24.  Realizace druhé etapy zajištění služeb komplexního vyvolávacího systému pro 

jednotnou obslužnost přepážek MěÚ Kuřim 
 

25. Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 29. 5. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Příloha: nesplněné úkoly v mezidobí do 29. 5. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 348/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 29. 5. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

2. Záměr na prodej pozemků na nám. 1.května v Kuřimi 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Na zasedání zastupitelstva města dne 7. 5. 2013 byl opětovně projednáván prodej částí pozemků p. č. 
294 a p. č. 293/1 vše k. ú. Kuřim. V rámci diskuze proběhlo orientační hlasování, zda zastupitelé 
preferují klasickou obálkovou metodu nebo elektronickou aukci, kdy výsledkem byl poměr hlasů 7:4 ve 
prospěch obálkové metody. Materiál byl následně stažen a rada města vyzvána, aby předložila svůj 
návrh záměru. 
OMP připravil návrh záměru k prodeji pozemků, ve kterém zohlednil připomínky zastupitelů. Současně 
je třeba navrhnout hodnotící komisi, která posoudí, zda přihlášení uchazeči splnili podmínky záměru 
a může s nimi být uzavřena po schválení zastupitelstvem kupní smlouva. OMP navrhuje, aby členem 
hodnotící komise byl starosta a dále odborníci z oblasti stavebnictví a práva. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 
a) Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
b) Ing. arch. Jakub Kynčl  
c) Ing. Miluše Macková 
d) Mgr. Petr Kavka  
e) Stanislav Bartoš 
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Příloha – záměr (obálková metoda) 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – v záměru by mělo být uvedeno, že nabídky budou doručeny v zalepené obálce, cena musí 
být uvedena číselně i slovně, a to bez DPH i s DPH, dále uvést informace o složení kauce. Navrhuje, 
aby bylo nahlédnuto na webové stránky ÚZSVM, které by pro nás měly být vzorem u prodeje majetku 
obálkovou metodou. Dále je nutno doplnit příslušné číslo bankovního účtu, žadatel musí sdělit, kam 
mu má být vrácena kauce v případě, že se svojí nabídkou neuspěl, atd. Kauce složená vítězem však 
musí zůstat na bankovním účtu města, jinak její skládání pozbývá smysl. 
D. Sukalovský – navrhuje jako dalšího člena komise Ing. O. Štarhu a Ing. arch. P. Němce. Jako 
náhradníka komise navrhuje J. Koláčka, Ing. P. Němce a Mgr. L. Ambrože. 
 
Přijaté usnesení: 349/2013 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku p. č. 294 

o výměře cca 160 m
2
 a části pozemku p. č. 293/1 o výměře cca 90m

2
 oba v k. ú. 

Kuřim ve znění dle přílohy a navrhuje jmenovat členy hodnotící komise dle zápisu 
se změnami. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1(D. Holman). 
 
 
 

3. Ing. Milan Pangrác - dohody o přistoupení ke smlouvám 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Ing. Milan Pangrác, bytem Vohančice xx, má s městem uzavřeny smlouvy v souvislosti s budováním 
Komerčního a obytného objektu na ul. Brněnská/Tyršova v Kuřimi. 
Jedná se o tyto smlouvy: 
a) smlouva o právu k provedení stavby č. 2011/O/0030 ze dne 26. 8. 2011 
b) smlouva o právu k provedení stavby č. 2011/B/0075 ze dne 27. 2. 2012 
c) smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 18. 4. 2013 
d) smlouva o budoucí smlouvě o zrušení předkupního práva věcného ze dne 18. 4. 2013 
 
Stavební povolení k výše popsané stavbě bylo vydáno ve prospěch Ing. Milana Pangráce 
a společnosti VELO PLUS, a.s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, IČ 27755550. Ing. Pangrác má 
záměr postoupit práva a povinnosti stavebníka výlučně na VELO PLUS, a.s. Tato společnost ale 
nemá příslušná majetkoprávní oprávnění k dotčeným pozemkům, takže stavební úřad zatím souhlas 
se změnou stavebníka nevyslovil. 
 
V rámci zajištění práv a posílení právní jistoty města vyplývajících z uzavřených smluv doporučuje 
OMP uzavřít předložené dohody, na jejichž základě přistoupí na stranu stavebníka i společnost VELO 
PLUS, a.s. V případě, že dojde ke schválení těchto dohod, navrhuje OMP podpis těchto dohod odložit 
až po projednání této záležitosti v zastupitelstvu města, které by mělo schvalovat obdobnou dohodu 
ve věci kupní smlouvy vybudovaných parkovišť. 
 
Příloha: dohoda o přistoupení ke smlouvě o právu k provedení stavby č. 2011/B/0075 

dohoda o přistoupení ke smlouvě o právu k provedení stavby č. 2011/O/0030 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,15 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – schvalovali se smlouvy na fyzickou osobu na jméno Ing. M. Pangrác. Stavební povolení 
k výše popsané stavbě bylo vydáno ve prospěch Ing. Milana Pangráce a společnosti VELO PLUS, 
a.s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, IČ 27755550. Ing. Pangrác má záměr postoupit práva 
a povinnosti stavebníka výlučně na VELO PLUS, a.s. 
Z. Kříž – kdo vlastní VELO PLUS, a.s.? 
P. Kavka – jedná se o akciovou společnost. Pan Pangrác nefiguruje ve statutárních orgánech. Dle 
jeho slov je ale vlastníkem akcií této společnosti. 
O. Štarha – doufá, že město nebude poškozeno. Nejsou v tom nějaké negativní možnosti pro město? 
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P. Kavka – pokud v tom zůstávají obě strany, nemyslí si, že by mělo dojít k problémům. 
D. Sukalovský – žádá doplnit materiál o širší souvislosti do příštího jednání RM, a pozvat na jednání 
Ing. M. Pangráce. Nyní stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o přistoupení ke smlouvě o právu k provedení stavby 

č. 2011/B/0075 s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice xx, a společností 
VELO PLUS, a.s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, IČ 27755550. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o přistoupení ke smlouvě o právu k provedení stavby 

č. 2011/O/0030 s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice xx, a společností 
VELO PLUS, a.s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, IČ 27755550. 

 
 
 

4. Manželé Peškovi – žádost o prominutí podmínky při přidělování 
obecního bytu 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Tomáš a Radka Peškovi, oba trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podali dne 
6. 5. 2013 žádost o pronájem bytu nebo o bytovou náhradu od Města Kuřimi. Dle bodového 
hodnocení získali manž. Peškovi čtyři body a nesplňují tedy podmínky pro zařazení do pořadníku 
žadatelů o byt. Odbor majetkoprávní dává ke zvážení RM prominutí přetržky trvalého pobytu v Kuřimi 
paní Radky Peškové (dle Čl. 5 odst. 3), který je pro ni nezbytný pro překročení min. stanovené hranice 
šesti bodů, která zajišťuje umístění do aktuálního pořadníku žadatelů o byt. 
Dne 22. 5. 2013 požádala paní Pešková o prominutí podmínky při předělování obecního bytu. Ve své 
žádosti uvádí: 
Od narození v r. xxxx do června 2006 bydlela v Kuřimi, ul. xxxxxxxxxxx č. p. xxx. Poté se z důvodu 
změny rodinného stavu odstěhovala z Kuřimi. Nyní od března 2013 má opět trvalé bydliště v Kuřimi, 
ul. xxxxxxxxxxxxxxxx. 
Vzhledem k tomu, že Město Kuřim má k dispozici volné malé byty, rozšířil by se okruh uchazečů. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nyní by podmínku prominul a tím by se rozšířil okruh uchazečů. 
 
Přijaté usnesení: 350/2013 - RM souhlasí s prominutím nepřetržitého pětiletého trvalého pobytu 

v Kuřimi manž. Tomáši a Radce Peškovým, oba trvale bytem Kuřim, xxxxx 
1xxxxxxxxxxxxx, dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 Čl. 5 odst. 3). 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1(D. Holman). 
 
 
 

4.1. Rudolf Bikár – výměna bytu č. 1122/9 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 24. 4. 2013 nabídku obecního bytu č. 1122/9, 2+1, umístěného 
v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi na 
základě Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, 
stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům bytových jednotek ke směně bytů. 
O výměnu bytu požádal pouze pan Rudolf Bikár, v zastoupení opatrovníka p. Ladislava Samka, který 
je nájemcem obecního bytu č. xxxxxx, 1+kk, umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Pan Rudolf Bikár se do podkrovního bytu nastěhoval dne 1. 11. 2012, kdy mu RM na své schůzi dne 
19. 9. 2012 pod č. usn. 506/2012 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. xxxxxxxx – výměna za 
byt č. 1122/9. K výměně obou bytů v loňském roce došlo mj. z toho důvodu, že podkrovní byt je menší 
a pro jednoho člověka dostačující. 
Opatrovník pana Bikára, pan Ladislav Samko, požádal o zproštění opatrovnictví. Novým opatrovníkem 
se stane opětovně bratr pana Rudolfa Bikára, pan Milan Bikár, který chce bydlet dohromady 
s Rudolfem Bikárem. Vzhledem k tomu, že podkrovní byt je malý, požádali o výměnu stávajícího bytu 
za nabízený byt č. 1122/9. 
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Pokud RM výměnu bytových jednotek, je nutné formálně ukončit stávající nájemní smlouvu. 
 
Přijaté usnesení: 351/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Rudolfem 

Bikárem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytové jednotky č. xxxxxxx umístěné ve IV. nadzemním podlaží budovy č. p. xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 7. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 352/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Rudolfem Bikárem, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. xxxxxxx umístěného v I. podzemním podlaží budovy č. p. xxxxxxxxxxxx v ul. 
xxxxxxxxxxxxx v Kuřimi na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1(D. Holman). 
 
 
 

4.2. Manželé Pařízkovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková a Mgr. P. Kavka) 
 
Manželé Miloslav a Ivanka Pařízkovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxxxx o velikosti 
3+1, který je umístěn v VI. NP bytového domu č. p. xxxx a xxxx v ul. xxxxxxxxx na pozemcích p. č. 
4295 a p. č. 4296 vše v k. ú. Kuřim. Panu Pařízkovi byl byt přidělen Rozhodnutím o přidělení bytu ze 
dne 15. 10. 1982. 
Dle výpisu z KN jsou manž. Pařízkovi spoluvlastníky (SJM) rodinného domu č. p. xx umístěného na 
pozemku p. č. st. 107 o výměře 130 m

2
 v obci Brumov, k. ú. Brumov u Lomnice. Dále je pan Pařízek 

výlučným vlastníkem rodinného domu č. p. xx v obci Brumov – na této nemovitosti vázne věcné 
břemeno bytu pro pana Františka Pařízka. 
Dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bez 
přivolení soudu v případě, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 
 
Odbor majetkoprávní zaslal manž. Pařízkovým výzvu k vysvětlení důvodů pro užívání více bytů. Dne 
18. 4. 2013 byl na odbor majetkoprávní doručen přípis manž. Pařízkových, kterým celou situaci 
objasňují – viz Příloha B. V přípise mj. uvádějí, že je v současné době jednání o převod domu č p. xx 
na dceru. OMP zároveň na internetových stránkách realitní kanceláře zjistil, že je tato nemovitost 
nabízena k prodeji. 
 
Odboru majetkoprávnímu byl uložen úkol, aby skutkový stav porovnal s dosavadní judikaturou 
Nejvyššího soudu ČR. Bylo prostudováno několik rozsudků týkající se výpovědi nájmu bytu z titulu 
užívání více bytů, z nichž vyplynuly tyto zobecněné závěry: 

 soud se zpravidla více staví na ochranu nájemce 

 soud detailně zkoumá velikost a vybavení bytu, tak aby vyhovoval potřebám jeho rodiny 

 zkoumá se délka užívání dvou bytů 

 používá-li nájemce byt pouze k rekreaci, není to důvodem k výpovědi 

 používá-li někdo byty k podnikatelské činnosti formou pronájmu a nájemné je jeho hlavní zdroj 
příjmů, může užívat více bytů 

 nájemce může mít druhý byt v místě pracoviště, pokud nemůže z druhého bytu denně dojíždět do 
místa trvalého bydliště   

 
OMP vnímá tento případ v případě soudního sporu jako velmi hraniční. S ohledem na předchozí 
rozhodnutí rady města v obdobných záležitostech však doporučuje navržené usnesení spíše 
nepřijmout. 
 
Příloha A – přípis ze dne 18. 4. 2013 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – jednali manželé Pařízkovi s městem? 
P. Kavka – napsali vysvětlující dopis. Jedna z jejich nemovitostí se objevila v nabídce realitní 
kanceláře k prodeji. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxxxx umístěného v VI. NP bytového 
domu č. p. xxxx a č. p. xxxx v ul. xxxxxxxx, Kuřim, manž. Miloslavu a Ivance 
Pařízkovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 
písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

Hlasováno: pro 1 (D. Sukalovský), zdrželi se 3 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž), nepřítomen 1 
(D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

4.3. Schválení člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 9 v domě č. p. 1536 ul. Metelkova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
Pan Pavel Kyselý je dle doložených dokladů od Bytového družstva Sv. Ján Kuřim členem tohoto 
družstva od 12. 6. 2003. Nikdy však nebyla s panem Kyselým uzavřena nájemní smlouva. Toto chce 
pan Kyselý napravit z důvodu změny trvalého bydliště. 
 
Přijaté usnesení: 353/2013 - RM schvaluje pronájem bytové jednotky č. xxxxxxxx členu Bytového 

družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 – panu Pavlu Kyselému, trvale bytem xxxxxxxxxx 602 00 Brno. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

5. Josef Kříž – objekt sociálního bydlení 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
RM schválila usnesením č. 178/2013 ze dne 27. 3. 2013 uzavření smlouvy o ubytování s Josefem 
Křížem, trvale bytem Jinačovice č. p. xx, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení 
na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 4. 2013. Dodatkem byla smlouva prodloužena do 31. 5. 
2013. Jmenovanému se dosud nepodařilo získat jiné bydlení a žádá RM o prodloužení ubytování do 
30. 6. 2013. 
Inspektor veřejného pořádku p. Žáček s prodloužením smlouvy souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 354/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2013/O/0028 

s Josefem Křížem, trvale bytem Jinačovice č. p. xx, 664 72 Jinačovice, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 8. 2013. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

6. JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na plynovodní přípojky Kuřim 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost EKOPLAN, s.r.o., v zastoupení investora JMP Net, s.r.o. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou „Plynovodní přípojka č. 2103026, 2102689 Kuřim“. 
Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene byla uzavřena s panem Kučerovským, který byl v té 
době vlastníkem pozemků parc. č. 2642/553 a 5057 vše v k. ú. Kuřim. Po dokončení stavebních prací 
převedl pan Kučerovský předmětné pozemky do vlastnictví města. Z tohoto důvodu bude smlouva 
o zřízení věcného břemeno uzavřena s Městem Kuřim. Na pozemek parc. č. 3772/1 v k. ú. Kuřim 
budoucí smlouva o zřízení věcného břemene uzavřena nebyla – jedná se o rekonstrukci přípojky. 
OMP předkládá RM ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi fy JMP Net, s.r.o., jako 
oprávněného z věcného břemene a městem Kuřim jako povinného z věcného břemene na pozemcích 
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parc. č. 2642/553 a 3772/1 dle GP č. 2909-102/2012 (viz příloha A) v délce 2 m a na pozemku parc. č. 
3772/1 v k ú. Kuřim dle GP č. 2911-17/2013 (viz příloha B) v délce 4 m. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 
Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene – JMP Net, s.r.o. 
 
Příloha A – GP č. 2909-102/2012 
Příloha B – GP č. 2911-17/2013 
Příloha C – smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 355/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle GP č. 2909-102/2012 na pozemcích parc. č. 2642/553 
a parc. č. 5057 vše v k. ú. Kuřim a GP č. 2911-17/2013 na pozemku parc. č. 
3772/1 v k. ú. Kuřim. Pozemky jsou ve vlastnictví města Kuřim, LV č. 1. Náklady na 
zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.500 Kč bez 
DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

6.1. JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu 
stavba „Propoj Kuřim – Luční, Wolkerova“ 
(Příloha č. 6, 6D, 6E, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V roce 2012 společnost Moravia Gas Projekt, v.o.s., v zastoupení investora JMP Net, s.r.o., zaslala 
městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem bylo zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou „STL Plynovodní propoj Kuřim – Luční, Wolkerova“ – viz příloha D. 
RM dne 18. 4. 2012 schválila zřízení věcného břemene usnesením č. 187/2012. 
 
187/2012 ze dne 18. 4. 2012 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
situačního nákresu na pozemcích parc. č. 1368, parc. č. 1389/1, parc. č. 2760/3, parc. č. 2773/9, parc. 
č. 2775, parc. č. 2779, parc. č. 2783/1 a parc. č. 2784/5 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 
v celkové délce cca 91 bm s tím, že 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. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč 
bez DPH za běžný metr liniové stavby. 
 
Protože JMP Net, s.r.o. neplnila své závazky plynoucí z již uzavřených budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene (nebyly uzavírány smlouvy o zřízení věcného břemene k hotovým stavbám) byl do 
budoucí smlouvy vložen v článku III odst. 9: 
 
Nebude-li budoucí smlouva uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, je budoucí 
oprávněný povinen uhradit městu Kuřim smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý 
měsíc prodlení. 
 
V tomto znění však JMP Net, s.r.o. odmítla smlouvu uzavřít. OMP byl ochoten jednat o úpravě 
odstavce 9, ale až v okamžiku, kdy budou uzavřeny všechny smlouvy o zřízení věcného břemene k již 
dokončeným stavbám. Nyní jsou všechny smlouvy uzavřeny a čekáme pouze na úhradu posledních 
faktur za zřízení věcného břemene. 
JMP Net, s.r.o. nás opětovně požádala o úpravu článku 9 v tomto znění: 
 
Nebude-li budoucí smlouva uzavřena do 18-ti měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, je budoucí 
oprávněný povinen uhradit městu Kuřim smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý měsíc 
prodlení. 
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Protože původní znění smlouvy tvořilo přílohu B k usnesení RM č. 187/2012, doporučuje OMP usn. č. 
187/2012 zrušit a přijmout usnesení nové ve stejném znění s upravenou smlouvou (viz příloha E) dle 
požadavku JMP Net, s.r.o. Nutno podotknout, že JMP Net, s.r.o. žádala o vypuštění odst. 9 v celém 
rozsahu. S tímto však OMP nedoporučuje souhlasit. 
 
Příloha D – situace v katastrální mapě 
Příloha E – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 356/2013 - RM ruší usnesení č. 187/2012 ze dne 18. 4. 2012 ve věci zřízení 

věcného břemene. 
 
Přijaté usnesení: 357/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP 

Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako 
oprávněného z věcného břemene za účelem uložení plynárenského zařízení 
v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích parc. č. 1368, parc. č. 1389/1, 
parc. č. 2760/3, parc. č. 2773/9, parc. č. 2775, parc. č. 2779, parc. č. 2783/1 
a parc. č. 2784/5 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, v celkové délce cca 91 bm 
s tím, že 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. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1(D. Holman). 
 
 
 

7. KME, spol. s r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Optická 
trasa – Kuřim, Hojerova - Dušínova“ 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Optická trasa NetDataComm, s.r.o. - Kuřim, Hojerova - Dušínova“ Město Kuřim 
uzavřelo na základě usnesení RM č. 591/2010 ze dne 18. 11. 2010 Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. 2010/B/0057. 
 
591/2010 ze dne 18. 11. 2010 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch NetDataComm, s.r.o., se sídlem Troubsko, 
Jihlavská 2, PSČ 664 41, na pozemcích parc. č. 612/22, 612/13, 605/1, 1077/3, 2636/1, 2648/4, 
2648/1, 2647/1, 2647/33, 2647/34, 2642/180, 4674, 4675, 2642/245, 2642/230, 5011, 5012, 5013, 
4948, 4947, 4951, 2642/711, 4985, 4983, 2642/961, 2642/555, 4989, 2642/848, 4598/1, 4997, 4996, 
4867, 2642/842, 4995, 5001, 2642/559, 5060 a 5057 v k. ú. Kuřim za účelem uložení optického kabelu 
za jednorázovou úhradu ve výši 40,- Kč/ m2 bez DPH pro plochy nezpevněné a 50,- Kč/m2 bez DPH 
pro zpevněné plochy. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. 
 
Nyní byly městu předloženy geometrické plány č. 2927-241a/2013 a 2927-241b/2013 se skutečnou 
trasou optického kabelu viz příloha A, B. Stavbou však byly dotčeny ještě pozemky parc. č. 2642/265, 
2647/2, 4598/3, 4598/4 a 4988 naopak některé pozemky parc. č. 612/22, 2648/1, 2642/245, 4951, 
4598/1, 2642/559, 5060, a 5057 vše v k. ú. Kuřim, stavbou dotčeny nebyly. 
KME, spol. s r.o. předložila městu kupní smlouvu, kterou jí NetDataComm, s.r.o. prodala projekt 
„Optická trasa NetDataComm, s.r.o. - Kuřim, Hojerova - Dušínova“ včetně technické infrastruktury sítě 
elektronických komunikací instalovaných v bytových domech. 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje zrušit usnesení č. 591/2010 a schválit usnesení nové 
dle přeložených geometrických plánů. 
Ocenění věcného břemene zůstane stejné dle usnesení 591/2010, tj. 40,- Kč/m

2
 pro plochy 

nezpevněné a 50,- Kč/m
2
 pro plochy zpevněné což činí za stavbu celkem 5.441 Kč bez DPH. 

V příloze C předkládá OMP návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Příloha A – GP č. 2927-241a/2013 
Příloha B – GP č. 2927-241b/2013 
Příloha C – návrh smlouvy 
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Diskuse: 
Z. Kříž – cena je všeobecně nízká. 
 
Přijaté usnesení: 358/2013 - RM ruší usnesení RM č. 591/2010 ze dne 18. 11. 2010 ve věci zřízení 

věcného břemene ve prospěch NetDataComm, s.r.o., se sídlem Troubsko, 
Jihlavská 2, IČ 26923386. 

 
Přijaté usnesení: 359/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti KME, 

spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 46994033, jako oprávněného 
z věcného břemene za účelem uložení optického kabelu v rozsahu dle GP č. 2927-
241a/2013 a GP č. 2927-241b/2013 v pozemcích parc. č. 612/13, 605/1, 1077/3, 
2636/1, 2648/4, 2647/1, 2647/33, 2647/34, 2642/180, 4674, 4675, 2642/230, 5011, 
5012, 5013, 4948, 4947, 2642/711, 4985, 4983, 2642/961, 2642/555, 4989, 
2642/848, 4997, 4996, 4867, 2642/842, 4995, 5001, 2642/265, 2647/2, 4598/3, 
4598/4 a 4988 vše v k. ú. Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 5.441 Kč bez DPH. Náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 14,35 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

9. Výběrové řízení „Úprava chodníku, veřejného osvětlení 
a odvodnění v ulici Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl 
v Kuřimi“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Úprava chodníku, veřejného osvětlení a odvodnění v ulici Metelkově 

v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: C - OI-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Jedná se o výběrové řízení na kompletní dodávku a zprovoznění chodníku, veřejného osvětlení 
a odvodnění v ulici Metelkově v k. ú. Kuřim. Předmětem je provedení stavby, provedení veškerých 
zkoušek, měření, atestů, pokud to vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo pokud to 
předpokládá projektová dokumentace. 
Součástí předmětu plnění je realizační projektová dokumentace v rozsahu pro územní souhlas. 
Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku. 
Hodnocení je navrženo podle ceny. Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení 
zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní 
směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění 
výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise.  
Předpokládaná hodnota zakázky 340.000 Kč bez DPH. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Oldřich Štarha 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Jindřiška Honců 
5. Ing. Petr Němec 

 
 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. Jiří Koláček 
2. Ing. Jana Lekešová 
3. Ing. Jaroslav Hamřík 
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4. Ing. Vlasta Indrová 
5. Ing. Dagmar Ševčíková 

 
Příloha: Výzva k podání nabídky 

Návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 360/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Úprava chodníku, veřejného osvětlení a odvodnění v ulici Metelkově 
v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

12. Výběrové řízení „Herní prvky pro školní zahrady“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
Název (předmět) zakázky: MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahrady  
Zajišťující odbor (ZO): Mateřská škola Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. L. Slámová, Ing. J. Honců) 
 
V souladu s usnesením rady města č. 326/2013 ze dne 22. 5. 2013, kterým bylo schváleno čerpání 
prostředků z investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, předkládá Mgr. Lenka Slámová v souladu s vnitřní směrnicí rady města 
Kuřimi č.1/2009/RM o veřejných zakázkách Města Kuřimi ke schválení výzvu k podání nabídky vč. 
návrhu členů hodnotící komise na výše uvedenou zakázku.  
 
Návrh hodnotící komise: 
Členové:   Náhradníci: 
Jiří Koláček   Ing. Oldřich Štarha 
Mgr. Lenka Slámová  Alena Brázdová 
Stanislav Bartoš  Ing. Jindřiška Honců 
Ing. Petr. Němec  Mgr. Hana Němcová 
Ing. Miluše Macková  Ing. arch. Petr Němec 
 
Příloha: Výzva k podání nabídky 
 
Přijaté usnesení: 361/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahrady“, schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

13. Výběrové řízení „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 887, 
Kpt. Jaroše 147“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
Název (předmět) zakázky: „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 887, Kpt.Jaroše147“ 
Zajišťující odbor (ZO):Mateřská škola Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. L. Slámová, Ing. J. Honců) 
 
V souladu s usnesením rady města č. 326/2013 ze dne 22. 5. 2013, kterým bylo schváleno čerpání 
prostředků z investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, předkládá Mgr. Lenka Slámová v souladu s vnitřní směrnicí rady města 
Kuřimi č.1/2009/RM o veřejných zakázkách Města Kuřimi ke schválení výzvu k podání nabídky vč. 
návrhu členů hodnotící komise na výše uvedenou zakázku.  
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Návrh hodnotící komise: 
Členové:   Náhradníci: 
Jiří Koláček   Ing. Oldřich Štarha 
Mgr. Lenka Slámová  Alena Brázdová 
Stanislav Bartoš  Ing. Jindřiška Honců 
Ing. Petr. Němec  Mgr. Hana Němcová 
Ing. Miluše Macková  Ing. arch. Petr Němec 
 
Příloha: Výzva k podání nabídky 
 
Přijaté usnesení: 362/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 887, Kpt. Jaroše 147“, 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

14. „Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ – uzavření 
smlouvy 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá a vyřizuje J. Koláček) 
 
Dne 28. 5. 2013 proběhlo hodnocení nabídek na zakázku: „Programová náplň informačního kanálu 
TKR Kuřim“. Výběrového řízení se zúčastnili 2 uchazeči. Hodnotící komise doporučuje RM ke 
schválení nabídku společnosti Vyškovská TV, s.r.o., za celkovou cenu 1.090.936 Kč vč. DPH. 
V příloze předkládáme zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. 
 
Příloha: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – kdy začne společnost natáčet zasedání? Stihnou jednání ZM dne 25. 6. 2013, 
vždyť nemají licenci? 
Z. Kříž – jednání natočit můžou, a vysílat budou až po získání licence. 
D. Sukalovský - není přiložena smlouva, měla být součástí materiálu. 
 
Přijaté usnesení: 363/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 

„Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy se společností Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, se sídlem Smetanovo 
nábřeží 521/39, Vyškov, která předložila nabídku v celkové hodnotě 1.090.936 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - 
schválení přijetí dotace městem Kuřim 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Bc. J. Švédová) 
 
Jedná se poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 17.200 Kč, což 
představuje 80% nákladů na projekt: 
 

1. Lektorné               10.000 Kč 
2. Lektorné        4.500 Kč 
3. Lektorné       2.500 Kč 
4. Ceny pro účastníky soutěže    2.000 Kč 
5. Ceny pro účastníky fotosoutěže    1.500 Kč 
6. Ceny pro účastníky fotosoutěže    1.000 Kč 

Celkem náklady projektu  21.500 Kč 
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Akce je kryta v rozpočtu města částkou 4.300 Kč, dále se předpokládá dotace z JMK ve výši 
17 200 Kč. Akce musí proběhnout v roce 2013 a dotace bude vyúčtována do 15. 1. 2014. 
Jde o organizaci akcí pro veřejnost: kampaně a osvětové akce.  Na rok 2013 je připravena kampaň ke 
Dni Země a cyklus přednášek o zdraví. V tomto celoročním programu budou odborníci z řad lékařů, 
zdravotníků a jiných specialistů přednášet o tématech, která občany každodenně potkávají, dále účast 
s kuřimskými základními a mateřskými školami na Mezinárodní kampani Den Země (22. dubna) 
zaměřené na ochranu životního prostředí. Pořádání Dne Země fotosoutěž, téma „Chodím po čtyřech, 
ale také tu s vámi žiji". Přihlášené fotografie budou zveřejněny na webu města. Pro vítěze soutěže 
(první tři umístění) budou připraveny ceny, proběhne slavnostní vyhlášení a prezentace vítězných 
fotografií na webu města. 
 
Příloha: smlouva 
 
Přijaté usnesení: 364/2013 - RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu 

„Osvětové akce a kampaně Zdravého města Kuřim“ z rozpočtu Jihomoravského 
kraje ve výši 17.200 Kč. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

16. Změna zajišťování školního stravování v Základní škole, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, 16C, 16D, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Na podzim loňského roku byl řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace, Mgr. Richardu Machovi nabídnuto využití outsourcingu ve školním 
stravování. 
O zajištění této služby projevila zájem společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. 
s r.o. se sídlem U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 25607341. Společnost je 
zařazena v rejstříku škol a školských zařízení, jako soukromé školské zařízení zajišťující školní 
stravování a je, stejně jako každý soukromý školský subjekt, z velké části financovaná MŠMT ČR, 
tedy ze státního rozpočtu. Musí se tedy řídit veškerou legislativou platnou pro takováto školská 
zařízení, zejména pak školským zákonem, vyhláškou o školním stravování a dodržovat hygienické 
normy. 
V průběhu podzimu byla řediteli našich škol a zástupci zřizovatele navštívena tři různá města 
(Bystřice, Hlinsko a Litomyšl), v jejichž školních jídelnách výše jmenovaná společnost zajišťuje 
stravovací služby a kde byli zástupci společnosti seznámeni s nabízenými službami žákům i cizím 
strávníkům a podstatou provozu. Jelikož zúčastněné nabízené služby i organizace provozu zaujala, 
informoval ředitel Základní školy Kuřim, Jungmannova 813, Mgr. Mach dne 6. 2. 2013 Radu města 
Kuřimi o zamýšlené změně zajišťování školního stravování. Rada města neprojevila zamítavý postoj, 
proto začal ředitel školy se společností SCOLAREST jednat o podmínkách outsourcingu. Dne 26. 3. 
2013 proběhla v základní škole i prezentace společnosti, na které byli přítomni zákonní zástupci žáků, 
zaměstnanci školy a zástupci zřizovatele s kladnými i zápornými ohlasy (viz petice rodičů zřizovateli). 
S tímto tématem bylo na svém zasedání dne 7. 5. 2013 seznámeno i Zastupitelstvo města Kuřimi, 
které nevyjádřilo jednoznačně ani kladný ani záporný postoj k této změně školního stravování. 
Konečné stanovisko bylo odloženo s tím, že je třeba zjištění ještě dalších skutečností. 
Rada města požádala ředitele základní školy o přípravu výběrového řízení s oslovením jiných 
společností a posouzením jejich nabídek (viz přílohy). Tím však vznikl problém. Soukromých subjektů, 
které jsou zařazeny v Rejstříku škol a školských zařízení, zajišťují školní stravování i jiným školským 
subjektům a nejenom vlastní soukromé škole, je velice málo (v Jihomoravském kraji 3 a kapacitně 
z nich odpovídá pouze 1). Otázkou také je jestli by zachovali školní jídelnu (tedy kuchyni a jídelnu) 
a nepřeměnili ji pouze na školní výdejnu, kam by jídlo dováželi z vlastní kuchyně a hlavně jestli by 
zaměstnali všechny kuchařky včetně vedoucí stravování a vedoucí kuchařky. 
Po zvážení všech těchto skutečností zaslal ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richard Mach dne 23. 5. 2013 zřizovateli „Rozhodnutí 
ředitele školy o nevyužití outsourcingu v oblasti školního stravování“ (viz příloha). 
Současně s ním předkládám radě města i dopis Mgr. Veroniky Šmidové, obchodní manažerky 
společnosti SCOLAREST, který mi byl elektronicky doručen 28. 5. 2013. 
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Příloha: Rozhodnutí ředitele základní školy. 
Dopis společnosti SCOLAREST spol. s r.o. 
Přílohy k výběrovému řízení 

 
Diskuse: 
J. Koláček – již při jednání s rodiči nebyl z jejich strany se změnou stravování souhlas. Současné 
stravování jim vyhovuje. Výsledky ankety a petice občanů tomu nasvědčují. 
D. Sukalovský – přesto by nyní výběrové řízení vyhlásil. Neznamená to přece, že bude nakonec 
schváleno. 
O. Štarha – souhlasí s výběrovým řízením. 
Z. Kříž – proč řešíme změnu stravování? Nikde nezaznělo, co v současném systému funguje špatně 
a pokud byly stížnosti, tak jaká byla přijata opatření ředitele školy? Zatím není přesvědčen o kladech 
nového systému stravování. 
D. Sukalovský – přišla tato nabídka, která zřejmě zvýší kvalitu stravování a je ekonomicky výhodná, 
potom je namístě ji zkusit využít. 
J. Koláček – stahuje materiál z jednání. Bude předložen do dalšího jednání RM. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozhodnutí ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 

okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Richarda Macha, o nevyužití 
outsourcingu ve školním stravování. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje výběrové řízení na zajištění školního a závodního stravování 

v Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizaci. 

 
 
 

17. Podlicenční smlouva 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení uzavření podlicenční smlouvy s Jihomoravským 
krajem. Předmětem smlouvy je poskytnutí podlicence k užívání snímků ortofotomapy pořízené v roce 
2012 v rozlišení 12,5 cm/1 px a digitálního modelu terénu zpracovaného z těchto snímků v rozsahu 
ORP Kuřim. Podlicence zahrnuje oprávnění k užití dat pro svou vnitřní potřebu, zobrazení na internetu 
společně s údajem o autorství zhotovitele (GEODIS Brno) a poskytnutí třetím osobám, které na 
základě smlouvy budou zpracovávat zakázky pro Město Kuřim. Podlicence se poskytuje jako 
nevýhradní a bezúplatně. 
 
Příloha: Podlicenční smlouva 
 
Přijaté usnesení: 365/2013 - RM schvaluje uzavření Podlicenční smlouvy s Jihomoravským krajem, 

se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337. Předmětem smlouvy je 
bezplatné poskytnutí podlicence k užívání snímků ortofotomapy pořízené v roce 
2012 a digitálního modelu terénu v rozsahu ORP Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

18. Ing. arch. J. Kynčl – vyjádření k přijatému usnesení RM 
č. 215/2013 
(Příloha č. 18, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – kde vznikla škoda? 
D. Sukalovský – městu žádná škoda nevznikla. Na základě projektu měl dodavatel vyrobit dveře 
z laminátu. Dodavatel projekt nezpochybnil, ale nakonec nebyl schopen dveře vyrobit, neboť se při 
jejich délce prohýbaly. Nabídl nám proto skleněné dveře, které jsou kvalitnější, ale cena se pro nás 
nezměnila. Získali jsme tak za stejnou cenu kvalitnější a estetičtější řešení. 
 



 14 

19. Zápis č. 5 z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti Wellness 
Kuřim 
 
Diskuse: 
Členové Rady města Kuřimi vzali zápis č. 5 z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti Wellness 
Kuřim na vědomí. 
O. Štarha – upozorňuje, že je potřeba vnímat problémy se společností Cominfo. 
 
 
 

20. Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s Divadlem Radka Brzobohatého, na zajištění divadelního 
představení s názvem „ Vyhazovači“. Vzhledem k částce, která je vyšší než xxxxxxx Kč, žádám RM 
o schválení smlouvy. Cena celkem je asi xxxxxxxx Kč (xxxxxxx Kč + doprava+ Dilia). Částka bude 
hrazena z rozpočtu KD na programy. 
Divadlo je plánované na 20. 11. 2013 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny 
technické požadavky smlouvy. 
Hrazeno z ORG: 9056 
Kapitola: 5169 služby (v současné době je ve službách zůstatek k čerpání 503.457 Kč). 
 
Příloha: Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 
 
Přijaté usnesení: 366/2013 - RM schvaluje smlouvu s Divadlem Radka Brzobohatého na zajištění 

divadelního představení s názvem „Vyhazovači“ dne 20. 11. 2013 v sále kulturního 
domu v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

21. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu - nákup elektřiny 
a plynu pro občany města 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Odbor majetkoprávní byl pověřen úkolem, aby zajistil přípravu projektu, v němž dojde ke sdružení 
poptávky místních domácností po dodávkách el. energie a plynu a následně bude formou elektronické 
aukce vysoutěžena výhodnější cena oproti stávajícím ceníkovým. 
Za tímto účelem byly osloveny dvě společnosti, které nabízejí obdobné služby: 
a) eCENTRE, a.s., se sídlem Jankovcova 1594/14, Praha 7, IČ 27149862 
b) B4F s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 – Michle, IČ 24773191 
 
Nabídka obou společností je v podstatě totožná: 
- město bude projekt mediálně propagovat (web, tisk, rozhlas,…), 
- město poskytne bezúplatně ve smluvené době kancelář (kontaktní místo), 
- město zajistí roznos propagačních letáků, 
- smluvní vztah mezi městem a organizátorem aukce je bez finančního plnění 
 
Rozdíl lze spatřovat v oblasti referencí, kdy společnost eCENTRE, a.s., se může pochlubit více 
zkušenostmi z oblasti municipalit, neboť veřejný sektor je středem jejich podnikatelského zájmu. 
Naopak společnost B4F Czech Republic, s.r.o., se ve své činnosti zaměřuje spíše na malé a střední 
firmy. 
 
Příloha – návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – vedoucí odboru majetkoprávního by spíše doporučoval společnost eCENTRE, a.s., 
která má s podobnými projekty více zkušeností. 
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Přijaté usnesení: 367/2013 - RM schvaluje smlouvu o zajištění podpory při realizaci projektu se 

společností eCENTRE, a.s., se sídlem Jankovcova 1594/14, Praha 7, IČ 
27149862, jejímž předmětem jsou vzájemná práva a povinnosti při realizaci 
projektu nákupu elektrické energie a plynu formou elektronické aukce pro občany 
města. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o spolupráci se společností B4F Czech Republic, s.r.o., se 

sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, IČ 24773191, jejímž předmětem jsou 
vzájemná práva a povinnosti při realizaci projektu nákupu elektrické energie 
a plynu formou elektronické aukce pro občany města. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

22. Výpůjčka pozemků u Domu dětí a mládeže v Kuřimi 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemků p. č. 1452/1 o výměře 2 101 m

2
 a p. č. 1452/2 o výměře 290 m

2
 

vše v k. ú. Kuřim. Oba citované pozemky vypůjčilo smlouvou o výpůjčce Domu dětí a mládeže, Kuřim, 
okres Brno-venkov, se sídlem Legionářská 338, 664 34 Kuřim, IČ 44946881. Účelem výpůjčky je 
provozování hřiště a zajištění přístupu do objektu č. p. 1084 (objekt DDM). Smlouva byla uzavřena na 
dobu určitou pěti let. Smlouva končí dne 9. 7. 2013. 
Na OMP se obrátila ředitelka Domu dětí a mládeže pí Zejdová se žádostí o prodloužení výpůjčky na 
dobu dalších pěti let. Jelikož předchozí záměr na výpůjčku byl ohraničen lhůtou pěti let, navrhuje OMP 
vyhlásit nový záměr a poté uzavřít se žadatelem novou smlouvu o výpůjčce. 
 
Příloha A – kopie katastrální mapy (situace) 
 
Přijaté usnesení: 368/2013 - RM schvaluje záměr na výpůjčku pozemku parc. č. 1452/1 o výměře 

2.101 m
2
 a pozemku parc. č. 1452/2 o výměře 290 m

2
 vše v k. ú. Kuřim Domu dětí 

a mládeže Kuřim, okres Brno-venkov, se sídlem Kuřim, Legionářská 338, 
IČ 44946881, na dobu určitou do 31. 7. 2018. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

23. Zápis komise stavební ze dne 3. 6. 2013 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 3. 6. 2013 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu byly žádosti fyzických a právnických osob 

- Odvolání proti vyjádření města k nástavbě RD U Vlečky 1089, Kuřim 
- Studie RD parc. č. 4487/7 v k. ú. Kuřim 
- Přístavba a přestřešení schodiště RD parc. č. 3225/1, 3225/2, Kuřim – Podlesí 
- Žádost o vyjádření k umístění objektu na parc. č. 372 na ul. Zahradní, Kuřim 
- Žádosti OMP o odkup pozemku parc. č. 3204/48 v k. ú. Kuřim 

   pozemku parc. č. 761/1 v k. ú. Kuřim 
   pozemku parc. č. 283/2 v k. ú. Kuřim 

- Půdní nástavba RD parc. č. 2284/3 na ul. Popkova, Kuřim 
 
Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 4. 
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Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 0. 
O. Štarha – navrhuje plochou střechu, ale dříve by s investorem jednal. 
D. Sukalovský – žádá, aby byl investor pozván k dalšímu jednání. 
 
Přijaté usnesení: 369/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 3. 6. 

2013 v bodech č. 4, 5 a schvaluje body č. 2, 3, 6. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

24. Realizace druhé etapy zajištění služeb komplexního 
vyvolávacího systému pro jednotnou obslužnost přepážek MěÚ 
Kuřim 
(Příloha č. 24, 24A, předkládá J. Koláček, zpracoval M. Svoboda) 
 
Rada města č. 5 schválila usnesením č. 75/2013 ze dne 6. 2. 2013 zhotovitele na dodávku a montáž 
zakázky „Vyvolávací systém pro odbor dopravy a kontaktního pracoviště Czech POINT“ - společnost 
Kadlec – elektronika, s.r.o., Hviezdoslavova 1335/55E, PSČ 627 00, Brno – Slatina. Na základě 
dobrých zkušeností se stávajícím dodavatelem vyvolávacího systému a jeho bezproblémovým 
dlouholetým servisem RM udělila výjimku a schválila téhož dodavatele bez výběrového řízení. Jednalo 
se o celkovou částku 169 101,- Kč bez DPH, tj. 204.612,- Kč s DPH. 
Tato realizace již úspěšně proběhla jako první etapa v rámci zajištění služeb komplexního 
vyvolávacího systému celého úřadu a předpokládá se její plynulý přechod do druhé etapy, která by 
zajistila rozšíření vyvolávacího systému i pro Odbor správní a vnitřních věcí ve druhém nadzemním 
podlaží Městského úřadu Kuřim. 
Praktické důvody pro udělení výjimky byly uvedeny již pro schválení první etapy realizace 
vyvolávacího systému, nyní se jedná zejména o návaznost a provázání celého vyvolávacího systému 
a hlavně jednotnou platformu při vyřizování žádostí na přepážkách MěÚ. Z hlediska pozitivního 
přístupu ke klientům, zjednodušení jejich odbavení a zkrácení čekacích lhůt je zcela nevhodné mít 
rozdílné vyvolávací systémy od různých dodavatelů. 
 
Realizace druhé etapy vyvolávacího systému - jeho rozšíření pro OSVV je vyčíslena na 135.590,- Kč 
bez DPH, celková částka potřebná pro jeho realizaci je tedy 164.063,90 Kč vč. DPH. Uvedená cena 
se uvažuje jako maximální možná a nepřekročitelná. 
 
Příloha: Nabídka realizace vyvolávacího systému (etapa II.) 
 
Přijaté usnesení: 370/2013 - RM schvaluje zhotovitele na dodávku a montáž zakázky „Vyvolávací 

systém pro odbor správní a vnitřních věcí“ - společnost Kadlec – elektronika, s.r.o., 
Hviezdoslavova 1335/55E, PSČ 627 00, Brno – Slatina. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Na jednání se v 15,05 hod. dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
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8. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2013 infratechnologií“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:D-OI-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 191/2013 ze dne 10. 4. 2013 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“. 
Pro opravy infrahomogenizační technologií byla vybrána společnost ASFALTEROS s.r.o., 
Záhřebská 2464/2, 616 00 Brno, která nabídla cenu 440 Kč bez DPH, tj. 532,40 Kč s DPH za 1 m

2
. 

Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 9 021 000 000. 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – dnes při osobním jednání se společností H&B cz, s.r.o., byla dohodnuta cena 430 Kč bez 
DPH za m2 (materiál recyklát). Cena je oproti nabídce společnosti Asfalteros nižší. 
O. Štarha – byl by pro uzavření smlouvy s touto společností. 
D. Sukalovský – souhlasí, zkušenosti s touto společností jsou výborné. 
 
Přijaté usnesení: 371/2013 - RM souhlasí s nabídkou na zakázku „Oprava povrchů místních 

komunikací v Kuřimi v roce 2013 infratechnologií“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností H&B cz, s.r.o., IČ 47910348, Větrná 1391, 686 05 Uherské 
Hradiště, za cenu 524,60 Kč vč. DPH za 1 m2. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

10. „Smlouva pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Správa a údržba silnic JMK zaslala k podpisu smlouvu pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, 
AD, jejímž předmětem je příprava stavby a stanovení postupu při realizaci projektové dokumentace 
pro stavební povolení (DSP), soupisu prací (SP), zajištění inženýrské činnosti (IČ), a autorského 
dozoru (AD).  
DSP, IČ, SP budou realizovány v roce 2013-2014. Pokud nebude dohodnuto jinak. 
SÚS JMK zajistí financování DSP, SP, AD a IČ na stavební objekty, jejichž bude investorem. 
Město Kuřim bude financovat DSP, SP, AD a IČ na stavebních objektech, jejichž je investorem. 
 
Město Kuřim se zavazuje ke spolupráci při uzavírání smluv o budoucích smlouvách s vlastníky 
dotčených pozemků. 
Smluvní strany se dohodly na společném postupu směřujícímu k zadání veřejné zakázky na projekční 
práce pro všechny stavební objekty této smlouvy jednomu zhotoviteli. K veškerým právním úkonům 
v rámci zadávacího řízení na tyto objekty je zmocněna Správa a údržba silnic JMK. 
Úhradu nákladů vztahující se k zajišťovaným objektům městem bude hradit Město Kuřim. 
Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků bude provedeno po dokončení stavby na základě 
zaměření skutečného provedení včetně rozdělení na budoucí vlastníky a správce, po vyhotovení 
geometrických plánů na oddělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene a po vydání všech 
příslušných kolaudačních souhlasů. 
 
Příloha: smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá doplnit do čl. III, bodu b) „přechody pro pěší“. 
 
Přijaté usnesení: 372/2013 - RM doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit smlouvu pro 

stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ na přípravu stavby a stanovení 
postupu při realizaci projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
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soupisu prací (SP), zajištění inženýrské činnosti (IČ) a autorského dozoru (AD) se 
změnou. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

11. „Smlouva o dílo na realizaci stavebního objektu SO 251 – 
Opěrná zeď“ 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
OC KUŘIM, s.r.o., IČ 29375223, Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, zaslalo smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je zajištění realizace stavebního objektu SO 251 – Opěrná zeď, jejímž objednatelem je 
Město Kuřim. 
 
Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši celkem 488.234,95 Kč bez DPH. 
Akce bude financována z ORG 1 234 000 000 Zastávka Díly za sv. Jánem. 
 
Realizace stavebního objektu bude zhotoveno nejpozději v termínu do 60 pracovních dnů od vydání 
a předání pravomocného stavebního povolení nebo jiného alternativního nástroje opravňujícího 
realizovat stavební záměr a po obdržení dokumentace zpracované společností Projekční a inženýrská 
kancelář Jiří Bajer, Venhudova 25, 613 00 Brno. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – opěrná zeď se musí budovat nyní, později by byly náklady několikanásobné. 
S. Bartoš – nedělalo se výběrové řízení, protože je dodavatel stavby vybraný investorem obchodního 
domu KIK. V červnu proběhne kolaudace této stavby. Vše je řešeno s ohledem a s rychlostí této 
výstavby. 
Z. Kříž – proč zeď nehradí pan Přichystal? 
S. Bartoš – je to vyvolaná investice v souvislosti se zastávkou budovanou směrem od Brna. 
O. Štarha – v momentě, kdy se začal projektovat obchodní dům KIK, se nevědělo, kde bude zastávka 
směrem od Brna umístěna. 
 
Přijaté usnesení: 373/2013 - RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavebního objektu SO 251 – 

Opěrná zeď mezi OC Kuřim, s.r.o., IČ 29375223, Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, 
a městem Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 15,36 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

25. Různé 
 
O. Štarha – MAS bude organizovat v 08/2013 festival amatérských divadel, které sdružuje MAS. Dává 
návrh, aby bylo město spolupořadatel. 
D. Sukalovský – byl by pro. 
O. Štarha – město by se na této akci mohlo prezentovat. 
Většina radních s návrhem souhlasí. 
 
 
Na jednání se v 15,40 hod. dostavila Bc. T. Sojková – vedoucí odboru sociálních věcí a prevence. 
 
 
D. Sukalovský – vedoucí OSVP předložila žádost na zvýšení počtu pracovnic OSPODu. 
T. Sojková – důvodem je realizace zákona o sociálně právní ochraně dětí. Jsou kladeny obrovské 
nároky na pracovnice, nově je stanovena povinnost písemného vyhodnocování prostředí a hodnocení 
dítěte. U pěstounské péče je nová povinnost uzavírat dohody. 
D. Sukalovský – ze zákona se tedy zvýšila administrativa? 
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T. Sojková – ano. 
A. Zimmermannová – prováděcí vyhláškou je přesně stanoven počet pracovníků na počet spisů. 
D. Sukalovský – co když vyhlášku nedodržíme? 
A. Zimmermannová - sankce nejsou, ale pracovnice jsou opravdu přetížené a dlouhodobě není možné 
takový tlak zvládat. 
D. Sukalovský – pokud bude přijat nový zaměstnanec, potom dostaneme navýšenou dotaci? 
T. Sojková – ano. Dotaci nyní čerpáme ze 100 %. 
D. Sukalovský – žádá materiál zpracovat v součinnosti s J. Koláčkem a předložit do dalšího jednání 
RM. 
O. Štarha – žádá určit, kolik nás místo bude stát, kolik bude dotace, kolik bude podíl města. 
 
 
Z jednání odešla v 15,50 hod. Bc. T. Sojková. 
 
 

Příspěvek na povodně 
D. Sukalovský – navrhuje schválit poskytnutí materiální pomoci pro města Černošice a Kralupy nad 
Vltavou, postižené povodní ve výše 20.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 374/2013 - RM schvaluje poskytnutí materiálního daru městu Černošice, Riegrova 

1209, 252 28 Černošice, IČ 00241121, a městu Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 
1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, ve výši 20.000 Kč na pomoc při 
odklízení následků povodně. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,05 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 5. 6. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 29. 5. 2013 
2, 2A   Záměr na prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 
3, 3A, 3B  Ing. Milan Pangrác - dohody o přistoupení ke smlouvám 
4, 4A   Manželé Peškovi – žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu 

Rudolf Bikár – výměna bytu č. 1122/9 
Manželé Pařízkovi – výpověď nájmu bytu 
Schválení člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

5   Josef Kříž – objekt sociálního bydlení 
6, 6A – 6E  JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na plynovodní přípojky Kuřim 

JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu stavba „Propoj 
Kuřim – Luční, Wolkerova“ 

7, 7A, 7B, 7C KME, spol. s r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Optická trasa – 
Kuřim, Hojerova - Dušínova“ 

8 Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013 
infratechnologií“ 

9, 9A, 9B Výběrové řízení „Úprava chodníku, veřejného osvětlení a odvodnění v ulici 
Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ 

10, 10A   „Smlouva pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ 
11, 11A   „Smlouva o dílo na realizaci stavebního objektu SO 251 – Opěrná zeď“ 
12, 12A   Výběrové řízení „Herní prvky pro školní zahrady“ 
13, 13A   Výběrové řízení „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 887, Kpt. Jaroše147“ 
14, 14A   „Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ – uzavření smlouvy 
15, 15A Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - schválení 

přijetí dotace městem Kuřim 
16, 16A, 16B, 16C Změna zajišťování školního stravování v Základní škole, Kuřim, Jungmannova 

813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci 
17, 17A   Podlicenční smlouva 
18   Ing. arch. J. Kynčl – vyjádření k přijatému usnesení RM č. 215/2013 
19   Zápis č. 5 z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti Wellness Kuřim 
20, 20A   Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 
21, 21A Smlouva o spolupráci při realizaci projektu - nákup elektřiny a plynu pro 

občany města 
22, 22A Výpůjčka pozemků u Domu dětí a mládeže v Kuřimi 
23, 23A Zápis komise stavební ze dne 3. 6. 2013 
24, 24A  Realizace druhé etapy zajištění služeb komplexního vyvolávacího systému 

pro jednotnou obslužnost přepážek MěÚ Kuřim 


