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Z á p i s   č í s l o  17/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 19. 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 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,11 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 6. 2013 
 

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

3.  Tomáš Plavec – žádost o zřízení letní zahrádky 
3.1.  Zborovská 828-830 – kryt CO 
3.2.  Manž. Juranovi – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 

 
4.  Manželé Valáškovi – nájemní smlouva 

 
5.  Libor Červínek bytem Šardice – nájem pozemku na letní zahrádku 
5.1.  Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 

 
6.  E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, TS 

Vrchlického st. úpr. TS“ 
 

7.  Vyřazení majetku 
 

8.  „Zpevněný manipulační prostor na ul. Smetanova“ 
 

9.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ Kuřim, ul. Jánská – oprava zpevněných ploch 
a kaple“ 

 
10.  Retenční nádrž na ul. Dlouhá - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 

 
11.  Závěrečný účet 2012 

 
12.  Dotace Seiferos 

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

813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci 
 

14.  Petice „za zachování školní jídelny na ZŠ Jungmannova“ 
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15.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Výběr poskytovatele 
telekomunikačních služeb“ 

 
16.  Odpojení nouzového výlezu z krytu CO 

 
17.  Dar za výhru v soutěži „Věnuj nepotřebný mobil“ pro Základní školu Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizaci 
 

18.  Pořádání farmářských trhů – dodatek ke smlouvě 
 

19.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 

20.  Dohoda o spolupráci při pořádání akce „Výstava nejlepších fotografií 
moravskoslezského mapového okruhu“ 

 
21.  Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace o souhlas s přijetím peněžitého daru a souhlas 
s uzavřením smlouvy 

 
22.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 99/2007 

 
23.  „Studie optických tras pro Město Kuřim“ 

 
24.  „Oprava oken ZUŠ Kuřim“ 

 
25.  Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 

 
26.  Zápis z jednání komise dopravy dne 17. 6. 2013 

 
27.  Průběžná zpráva o inventarizaci školy 

 
28.  Dodatek č. 1: „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské 

a kulturní centrum v Kuřimi“ 
 

29.  Výběrové řízení „Úprava chodníku, veřejného osvětlení, odvodnění v ul. 
Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ 

 
30.  Výběrové řízení „Úprava chodníku, veřejného osvětlení a odvodnění v ulici 

v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ 
 

31.  Různé 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 12. 6. 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 12. 6. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 376/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 12. 6. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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2. Ing. Milan Pangrác - dohody o přistoupení ke smlouvám 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 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. 
 
Ing. Pangrác dne 10. 6. 2013 své podání doplnil o informaci, že VELO PLUS, a.s., je vlastníkem 
budovy a z toho důvodu chce mít úvěrující banka jistotu, že nikdo jiný si nemůže nárokovat vlastnictví 
rozestavěné budovy než stavebník. 
 
V případě, že k výše popsaným smlouvám přistoupí na straně stavebníka i společnost VELO PLUS, 
a.s., stanou se Ing. Pangrác a společnost VELO PLUS, a.s., k tzv. solidárními dlužníky a město může 
žádat na kterémkoliv z nich, aby svůj závazek splnil. 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, jejímž předmětem je převod vlastnického práva 
k vybudovaným parkovacím stáním v lokalitě Na Loučkách a na ul. Brněnská. 
 
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 14,13 hod. D. Holman, Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního 
a Ing. M. Pangrác. 
 
Diskuse: 
P. Kavka – M. Pangrác a společnost VELO PLUS, a.s., jsou stavebníkem. Na oba subjekty je vydáno 
stavební povolení. Nyní M. Pangrác žádá 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 a nereflektuje na převod práv. 
D. Sukalovský – je to pro město posílení právní jistoty nebo oslabení? 
P. Kavka – je to posílení právní jistoty pro město. Oba subjekty budou solidárními dlužníky. 
M. Pangrác – VELO PLUS, a.s., je stavebníkem. Banka chtěla, aby byl jediný vlastník a stavebník, 
a to tato společnost. Smlouvy jsou vázány s M. Pangrácem. Stavba zasáhla 1 m2 na městský 
pozemek. Tato situace bude řešena tak, že si tento pozemek od města dokoupí, a to za cenu 
dvojnásobku odhadní ceny. 
D. Sukalovský – na dalších smlouvách se nic nemění? 
P. Kavka – ne, nic se nemění. Smlouvy budou projednány na jednání zastupitelstva dne 25. 6. 2013. 
Z. Kříž – podmínky banky M. Pangrác jistě věděl již dříve. Co se týká zastavění městského pozemku – 
nelíbí se mu dělat změny v průběhu stavby. 
 
 
Z jednání odešel v 14,25 hod. Ing. M. Pangrác. 
 
 
Přijaté usnesení: 377/2013 - 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. 
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Přijaté usnesení: 378/2013 - 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. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, proti 2 (J. Koláček, Z. Kříž). 
 
 
 

3. Tomáš Plavec – žádost o zřízení letní zahrádky 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 22. 5. 2013 pod č. usn. 314/2013 schválila záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 1810, k. ú. Kuřim, o výměře 56,60 m

2
 v prostorách před objektem č. p. 902 (Kulturní dům Kuřim) 

na nám. Osvobození, za účelem provozování letní zahrádky pro hostinskou činnost, za cenu 
300 Kč/m

2
/rok s roční valorizací na dobu neurčitou, panu Tomáši Plavcovi, trvale bytem Brno, xxxxxx 

xx, IČ 47941251. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 24. 5. 2013 do 11. 6. 2013. K záměru nebyly podány 
žádné připomínky. 
OMP doporučuje nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Příloha A – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 379/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je část 

pozemku p. č. 1810, k. ú. Kuřim, v prostorách před objektem č. p. 902 (Kulturní 
dům Kuřim) na nám. Osvobození, za účelem provozování letní zahrádky za cenu 
300 Kč/m

2
/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

panu Tomáši Plavcovi, trvale bytem Brno, xxxxxxxxx IČ 47941251. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3.1. Zborovská 828-830 – kryt CO 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem nebytového prostoru č. 828/8 umístěného v I. podzemním podlaží 
bytového domu č. p. 828, 829, 831 v ul. Zborovská v Kuřimi. Tento nebytový prostor slouží jako kryt 
CO. 
Přípisem ze dne 10. 6. 2013 požádal předseda společenství vlastníků domu č. p. 828, 829, 830 
o svolení k užívání, případně k nájmu krytu CO, který by byl užíván jako sušárna. V žádosti uvádí, že 
použití krytu jako náhradního objektu, bylo v minulosti zástupci města ústně přislíbeno a tolerováno. 
Jiná místnost, která by se dala využívat jako sušárna, v domě není. Přílohou přípisu je podpisový arch 
obyvatel domu, kteří souhlasí s tím, aby byl (v případě schválení RM) kryt CO využíván jako sušárna. 
Přípisem ze dne 11. 6. 2013 požádal o nájem předmětného krytu i Mgr. Aleš Vítek – člen výboru 
společenství vlastníků domu č. p. 828, 829, 830. Kryt by využíval jako modelářskou dílnu pro 
kompletaci modelů a pro trvalé umístění běžného modelářského nářadí. Na vlastní náklady by provedl 
rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů, které by napojil na vlastní elektroměr. 
 
OMP požádal o vyjádření OSVP – Mgr. Nováka, který k oběma žádostem uvádí, cit: 
„Vzhledem k tomu, že se jedná o kryt CO, který patří svou rozlohou mezi nejmenší v našem městě, 
nebyl nikdy registrován Ministerstvem vnitra ČR, doporučuji jeho pronájem či svolení k jeho užívání. 
Do smlouvy doporučuji dát ustanovení, kdy v případě vyhlášení některého z krizových stavů nájemce 
kryt na žádost Města Kuřim do 12 h uvolní na dobu nezbytně nutnou.“ 
 
Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), musí být nejprve vyhlášen záměr 
na pronájem tohoto nebytového prostoru. OMP doporučuje koncipovat záměr velmi obecně, aby byly 
splněny pouze základní náležitosti zákona o obcích a mohlo na něj reagovat širší spektrum uchazečů, 
ať už s nabídkami, tak s připomínkami. 
 
Diskuse: 
D. Holman – co znamená, že není kryt v seznamu Ministerstva vnitra ČR? 
D. Sukalovský – kryt nebyl nikdy registrován Ministerstvem vnitra ČR jako využitelný kryt CO. 
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P. Kavka – jedná se o samostatný nebytový prostor. 
Z. Kříž – ať už bude mít prostor jakékoliv využití, musíme myslet na bezpečnost, mít platné revize 
apod. 
D. Sukalovský – navrhuje nyní záměr vyhlásit. 
D. Holman – žádá přeměřit prostory. 
 
Přijaté usnesení: 380/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 828/8 

(ul. Zborovská) o výměře 49,90 m
2
, umístěného v I. podzemním podlaží bytového 

domu č. p. 828, 829, 830, postaveného na pozemcích p. č. 1832, 1833, 1834, vše 
k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pravidelnou roční 
valorizací nájemného dle inflace. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3.2. Manž. Juranovi – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé František a Helena Juranovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, 
umístěného v I. nadzemním podlaží domu č. p. xxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 1816 
a p. č. 1817 vše v obci a k. ú. Kuřim. 
RM na své schůzi dne 24. 4. 2013 pod č. usn. 221/2013 schválila manž. Juranovým výpověď nájmu 
bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď nájmu bytu byla panu Juranovi doručena dne 16. 5. 2013 
a paní Juranové dne 20. 5. 2013. Povinnost vyklidit byt tak mají do 31. 8. 2013. 
Dne 27. 5. 2013 uhradili společní nájemci jistinu dluhu ve výši xxxxxxx Kč. 
Dne 12. 6. 2013 požádal pan Juran o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu. 
 
OMP z důvodu aktivního přístupu nájemce a z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje žádosti 
o zpětvzetí výpovědi vyhovět, ovšem jen v případě, že pan Juran přistoupí na dodatek k nájemní 
smlouvě, jímž se změní doba nájmu na dobu určitou tří měsíců. Tento model byl zaveden i u ostatních 
dlužníků, u kterých RM v minulosti rozhodla o zpětvzetí výpovědi. 
 
Pan Juran současně požádal o uzavření splátkového kalendáře, kterým bude hrazen poplatek 
z prodlení ve výši xxxxxxxx Kč. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. Ve smyslu § 85 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců 
rada města. Vzhledem k tomu, že se jedná o 26 měsíčních splátek, předloží OMP žádost o uzavření 
splátkového kalendáře ke schválení zastupitelstvu města. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – doplnit do usnesení podmínku: za předpokladu podepsání dodatku č. 1 nájemní smlouvy. 
P. Kavka – výpovědní lhůta vyprší dne 31. 8. 2013, proto se může zpětvzetí výpovědi schválit až na 
dalším jednání RM. 
Z. Kříž – navrhuje nyní o tomto usnesení nehlasovat. 
D. Sukalovský – schválíme nyní dodatek č. 1 a po jeho podpisu budeme jednat o zpětvzetí výpovědi. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 897/2 umístěného v I. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxx, k. ú. Kuřim, jehož společnými nájemci jsou 
manž. František a Helena Juranovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 381/2013 - RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s manž. 

Františkem a Helenou Juranovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
jejímž předmětem je nájem bytu č. xxxxxx umístěného v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. xxxxxxxxxx, k. ú. Kuřim. Dodatkem č. 1 se mění doba nájmu 
z doby neurčité na dobu určitou do 30. 9. 2013 s možností prolongace. 

Hlasováno: pro 5. 
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4. Manželé Valáškovi – nájemní smlouva 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval A. Janoušková) 
 
Dne 15. 5. 2013 proběhlo výběrové řízení z pořadníku č. 32 na obsazení bytu č. 947/28 (1+kk), který 
je umístěn ve II. NP bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, Kuřim. K výběrovému řízení bylo 
pozváno deset uchazečů, z nichž se dostavilo šest – paní Musílková, paní Šimková, manž. Valáškovi, 
paní Mojžíšová, paní Jelínková a sl. Suchá. Manž. Štěpánkovi a manž. Sarojanovi získali byty 
v předchozích výběrových řízeních, sl. Červená a manž. Balášovi se bez omluvy nedostavili. 
K dohodě uchazečů nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stala sl. Suchá 
s nabídnutou částkou xxxxxxx Kč. 
Dne 29. 5. 2013 obdržel OMP přípis slečny Suché, kterým se vzdala vysoutěženého bytu. OMP proto 
otevřel obálku s druhou nejvyšší nabídnutou částkou, tj. xxxxxxxx Kč. Tuto částku nabídli manž. 
Valáškovi a na pokladně MěÚ Kuřim ji zaplatili dne 13. 6. 2013. Manželé Valáškovi se chtějí 
přestěhovat k 1. 7. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 382/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Marcelem 

a Kateřinou Valáškovými, oba trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx jejímž 
předmětem je nájem bytu č. xxxxxxx umístěný ve II. NP bytového domu č. p. xxx 
v ul. xxxxxxxxx v Kuřimi na dobu určitou do 30. 6. 2014 za nájemné ve výši 56,- 
Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

5. Libor Červínek bytem Šardice xxx – nájem pozemku na letní 
zahrádku 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Libor Červínek, bytem Šardice xxx, IČ 01415964, požádal o nájem části pozemku parc. č. 287/1 
v k. ú. Kuřim o výměře cca 16 m

2
 za účelem provozování letní zahrádky u sportovního baru „Sport bar 

Kometa“ na nám. 1. května v Kuřimi - viz příloha A. 
RM dne 22. 5. 2013 schválila unesením č. 339/2013 záměr na předmětný pozemek: 
 
339/2013 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 287/1 v k. ú. Kuřim o výměře cca 16 m

2
 

k provozování „letní zahrádky“ Liboru Červínkovi, bytem Šardice xxx, IČ 01415964, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh nájemní smlouvy - viz příloha B. 
 
Příloha A – situace v katastrální mapě 
Příloha B – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 383/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

části pozemku parc. č. 287/1 v k. ú. Kuřim, o výměře cca 16 m
2
 za účelem 

provozování „letní zahrádky“ Liboru Červínkovi, bytem Šardice xxx, IČ 01415964, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 300 
Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Hlasováno: pro 4, proti 1 (J. Koláček). 
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5.1. Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky 
v Kuřimi 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Wellness Kuřim s.r.o. zastoupená Ing. Janem Sojkou uzavřela s městem Kuřim smlouvu o výpůjčce 
části pozemku parc. č. 2985/2 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
 za účelem dalšího využívání 

marketingovými partnery společnosti Wellness Kuřim – viz příloha C. Na pozemku je umístěna rampa 
s vystaveným automobilovým modelem. 
Smlouva o výpůjčce skončí 30. 6. 2013. Ing. Sojka požádal o prodloužení doby výpůjčky. 
RM dne 22. 5. 2013 schválila unesením č. 340/2013 záměr na předmětný pozemek: 
 
340/2013 
RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 2985/2 k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
 ve 

prospěch společnosti Wellness Kuřim, s.r.o, se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, PSČ 664 34, IČ 
29213380, na dobu určitou do 30. 6. 2016. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh nájemní smlouvy - viz příloha D. 
 
Příloha: situace 
 smlouva o výpůjčce 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – nemělo by to být řešeno formou nájmu? Jedná se o komerční účely. 
 
Přijaté usnesení: 384/2013 - RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 2985/2, k. ú. Kuřim, 

o výměře 24 m
2
 ve prospěch společnosti Wellness Kuřim, s.r.o, se sídlem Kuřim, 

Blanenská 1082, PSČ 664 34, IČ 29213380, na dobu určitou do 30. 6. 2016. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

6. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, TS Vrchlického st. úpr. TS“ 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
E.ON Servisní, s r.o., v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s., zaslala Městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, TS Vrchlického st. úpr. TS“ – viz příloha A. 
Jedná se o výměnu stávající dvousloupové trafostanice za novou typu BTS – J, jednosloupovou. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 3109/1 v k. ú. Kuřim. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze B. 
 
Příloha A – situace v katastrální mapě 
Příloha B – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 385/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 
370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy 
na pozemku parc. č. 3109/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. 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 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 5. 
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7. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 7, 7A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Majetek bude vyřazen 
likvidací a částečně prodejem. Navrhovaná cena za prodej 10 židlí Siera je 200,- Kč/ks a za sporák 
100,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 386/2013 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 14,42 hod. Mgr. P. Kavka. Na jednání se dostavil M. Svoboda – informační technik 
a Mgr. R. Novák – referent odboru sociálních věcí a prevence. 
 
 
 

15. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Výběr 
poskytovatele telekomunikačních služeb“ 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá J. Koláček, zpracovali M. Svoboda, Mgr. R. Novák, DiS.) 
Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2013-002 
 
Na vyhlášenou výzvu schválenou RM dne 22. 5. 2013 pod č. usnesení 325/2013 reagovaly celkem 
čtyři firmy. Výběrová komise na základě předložených nabídek navrhuje uzavření smluv s vítězným 
uchazečem pro část A i B, kterým je Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha 4. 
 
Příloha A: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek D-KÚ-2013-002 
Příloha B: Protokol o jednání hodnotící komise 
 
Diskuse: 
M. Svoboda – museli z řízení vyřadit společnost T-Mobile, která nesplnila nové podmínky zadání. 
Vysoutěžila se cena 0,40 Kč/ minutu. 
 
Přijaté usnesení: 387/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výběr poskytovatele 
telekomunikačních služeb“ a souhlasí s uzavřením smluv o poskytování 
telekomunikačních služeb se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, v celkové hodnotě 
676.040,55 Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 14,45 hod. M. Svoboda a R. Novák. 
 
 
 

8. „Zpevněný manipulační prostor na ul. Smetanova“ 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bartoš) 
 
Dne 15. 4. 2013 byla projednána v komisi dopravní a dne 22. 4. 2013 v komisi stavební žádost 

o zřízení manipulačního prostoru pro nakládání a vykládání invalidního občana na elektrickém vozíku 

na ulici Smetanova č. p. xxx v Kuřimi, následně pak v Radě města dne 22. 5. 2013. Stání by bylo 

vybudováno ze zatravňovacích tvárnic s uzamykatelnými sklopnými zábranami, v přední části by byly 

plné dlaždice. 

Jedná se o plochu 16 m
2 

x 2.500,- Kč, celkové odhadované investiční náklady 40.000 Kč. 

(spoluúčast p. Kráčmana 5.000 Kč). 

Ing. Jarolím pro p. Kráčmana zpracoval návrh řešení uvedené stavby a předběžně jej projednal 
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s policií a s Ing. Kovářem z odboru dopravy, který předběžně požadoval stavbu povolovat v režimu 
běžného stavebního povolení s projednáním s cca 12 orgány a správci sítí. 
 
Příloha: Návrh zpracovaný Ing. Jarolímem pro p. Kráčmana 
 
Diskuse: 
J. Koláček – cena za pořízení je vysoká. 
O. Štarha – byl by spíše pro to, aby si budované místo hradil pan Kráčman a město aby poskytlo 
příspěvek. 
D. Holman – dejme mu souhlas se stavbou a schvalme poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč. 
O. Štarha – schvalme dar ve výši 20.000 Kč a ať si tento prostor vybuduje. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,54 hod. p. Kráčman. 
 
 
p. Kráčman – zajistil si od stavební společnosti cenovou nabídka s tím, že manipulační prostor by 
mohl být do 3 dnů hotov. 
D. Holman – město musí dát souhlas se stavbou. 
O. Štarha – uvedená stavba se musí realizovat na základě dokumentace a žádosti pana Kráčmana. 
p. Kráčman – jaké jsou náležitosti kolem stavby? 
D. Holman – navrhuje zastavit se na odboru investičním a napsat žádost o stavbě na cizím pozemku. 
 
 
Z jednání odešel v 14,57 hod. p. Kráčman. 
 
 
D. Sukalovský – nyní nebude o usnesení hlasováno. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje vyčlenění z ORG 1 006 000 000 Drobné investice částku 40.000 Kč 

na vybudování zpevněného manipulačního prostoru na ul. Smetanova č. p. xxx 
v Kuřimi. 

 
 
Z jednání se vzdálil v 14,58 hod. D. Holman. 
 
 
 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ Kuřim, ul. Jánská – oprava 
zpevněných ploch a kaple“ 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kuřim, ul. Jánská – oprava 
zpevněných ploch a kaple“ č. 2012/D/0077 se společností Stav Trading, s.r.o., se sídlem Na Baních 
122, 156 00 Praha 5, IČ 29034752, ve věci prodloužení termínu dokončení prací o jeden kalendářní 
měsíc z důvodu nepříznivého počasí. Stavba bude dokončena nejpozději do 15. 7. 2013. 
 
Příloha: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kuřim, ul. Jánská – oprava zpevněných ploch a kaple“ 
 
Přijaté usnesení: 388/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Kuřim, ul. 

Jánská – oprava zpevněných ploch a kaple“ se společností Stav Trading, s.r.o., se 
sídlem Na Baních 122,156 00 Praha 5, IČ 29034752, ve věci prodloužení termínu 
dokončení prací nejpozději do 15. 7. 2013. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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10. Retenční nádrž na ul. Dlouhá - Smlouva o připojení k distribuční 
soustavě 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Z důvodu neustálých výpadků čerpadel retenční nádrže v lokalitě Díly za sv. Jánem ul. Dlouhá bylo 
doporučeno provést výměnu jističe. Je proto potřeba zajistit zvýšení rezervovaného příkonu z 3 x 10 A 
na 3 x 25 A a uzavřít novou smlouvu o připojení k distribuční soustavě na odběrné místo (dle označení 
společnosti E.ON - 2642/551, 664 34 Kuřim). Podíl města na oprávněných nákladech provozovatele 
distribuční soustavy za zvýšení rezervovaného příkonu činí 7.500 Kč. 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12064862 a úhradu za zvýšení rezervovaného příkonu ve výši 
7.500 Kč. 
 
Příloha: návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 389/2013 - RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12064862“ a s úhradou za zvýšení 
rezervovaného příkonu ve výši 7.500 Kč na odběrné místo parc. č. 2642/551, 664 
34 Kuřim, se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice, IČ 28085400. 

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

11. Závěrečný účet 2012 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2012. Podrobnější verze 
bude předložena přímo pro jednání ZM. 
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“. Tato 
zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky a závěr přezkoumání je bez výhrad. 
Závěrečný účet byl v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a bude projednán Finančním 
výborem. 
ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
 
Na jednání se vrátil v 15,05 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 390/2013 - RM bere na vědomí a předkládá ZM ke schválení závěrečný účet 

hospodaření Města Kuřim k 31. 12. 2012 a „Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření“. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

12. Dotace Seiferos 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Společnosti SEIFEROS cz bylo v ZM schváleno poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč z Programu 
podpory na uspořádání osvětové akce pro školy a školky. Jelikož společnost žádala o příspěvek na 
celoroční činnost, protože není schopna prokázat náklady v této výši na uspořádání jediné akce, je 
navrhováno, aby společnost dotaci vrátila a byla jí poskytnuta dotace ve stejné výši právě na celoroční 
činnost – především nákup krmiva a léků pro dravé ptáky. 
 
Příloha: smlouva 
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Na jednání se dostavil v 15,10 hod. Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního a S. Bartoš – 
vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje toto předložit do jednání zastupitelstva s tím, že bude změněn pouze účel 
využití dotace. 
A. Varmužka – dá se řešit i tímto způsobem. 
D. Sukalovský – žádá materiál nachystat do jednání zastupitelstva dne 25. 6. 2013. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi se 

společností SEIFEROS cz, o.p.s., IČ 255 58 102, Havlíčkova 387, Kuřim, ve výši 
15.000 Kč na celoroční činnost sdružení. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
Z jednání odešel v 15,14 hod. Ing. A. Varmužka. 
Na jednání se dostavil v 15,15 hod. pan Machala. 
 
 
 

Výstavba mansardy na rodinném domě v ul. U Vlečky: 
D. Sukalovský – přivítal pana Machalu na jednání rady města. Předmětem jednání bude výstavba 
mansardy na rodinném domu pana Machaly v ul. U Vlečky – materiál se projednával na minulé schůzi 
rady. 
S. Bartoš – dle územního plánu je dán limit výšky zástavby. 
p. Machala – výška ale nevybočuje z územního plánu. 
D. Holman – jak se bude územní plán měnit? 
S. Bartoš – územní plán se může měnit, ale nikdo neví, jestli v této lokalitě. Okolní zástavba jsou 
sedlové střechy a ploché střechy. Mansarda je do této lokality nevhodná. 
D. Holman – stavební komise by neměla vydávat rozhodnutí v rozporu se zákonem. 
p. Machala – jaká je územním plánem stanovena maximální výška v této lokalitě?  
S. Bartoš – musíte zjistit u Ing. Indrové. 
D. Holman – navrhuje tři řešení: a) zjistit co je v návrhu územního plánu a vyčkat. b) půdní vestavba. 
c) najít kompromis. 
p. Machala – do sedlové střechy nechce jít, protože v bytě by vznikly ostré hrany, které by se mu pro 
bydlení nelíbily. 
 
 
Z jednání odešel v 15,28 hod. p. Machala. 
 
 
O. Štarha – jedná se o složité rozhodnutí. Pokud nyní neschválíme, ublížíme celé rodině. Pokud 
schválíme, komu tím ublížíme? Pokud by mělo město architekta, potom bychom měli odborný názor. 
Nyní by schválil s výhradami. 
 
Přijaté usnesení: 391/2013 - RM schvaluje závěry z jednání stavební komise ze dne 3. 6. 2013 

v bodě č. 1 týkající se nástavby mansardy na rodinném domě č. p. 1089, v ul. 
U Vlečky v Kuřimi. 

Hlasováno: pro: 4, zdržel se 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Z jednání odešel v 15,35 hod. S. Bartoš. 
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13. Změna zajišťování školního stravování v Základní škole, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, 13C, 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 firma 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 firma zajišťuje stravovací 
služby a kde byli zástupci firmy 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 s firmou SCOLAREST jednat o podmínkách outsourcingu. Dne 26. 3. 2013 
proběhla v základní škole i prezentace firmy, 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 firem 
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 firmy 
SCOLAREST, který mi byl elektronicky doručen 28. 5. 2013. 
 
Příloha: Rozhodnutí ředitele základní školy. 

Dopis firmy SCOLAREST spol. s r.o. 
Přílohy k výběrovému řízení. 

 
Diskuse: 
J. Koláček – nesouhlasí s vyhlášením výběrového řízení. 
D. Holman – pokud s tím ředitel nesouhlasí, potom výběrové řízení nevyhlašujme. 
 
Přijaté usnesení: 392/2013 - 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. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Návrh usnesení: RM vyhlašuje výběrové řízení na zajištění školního a závodního stravování 

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

Hlasováno: pro 0, proti 2 (J. Koláček, Z. Kříž), zdrželi se 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, 
D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
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14. Petice „za zachování školní jídelny na ZŠ Jungmannova“ 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Dne 18. 4. 2013 obdržel Městský úřad Kuřim petici rodičů žáků ZŠ Jungmannova v Kuřimi, ve které 
žádají o zachování školní jídelny na ZŠ Jungmannova ve stávajícím režimu. Odmítají, aby školní 
jídelna byla dána do pronájmu soukromé firmě, a tím bylo nadále zajištěno stravování soukromou 
firmou SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o. Petice splňovala formální náležitosti 
stanovené v čl. 2 přílohy č. 1 „Pravidel pro přijímání a vyřizování petic. 
 
Petice byla předána k vyjádření panu Jiřímu Koláčkovi dne 23. 4. 2013. V následujících týdnech 
probíhala jednání, na kterých byla zvažována všechna pro a proti ve věci zachování školní jídelny na 
ZŚ Jungmannova ve stávajícím režimu oproti zajišťování stravování společností SCOLAREST – 
zařízení školního stravování spol. s r.o. Na základě těchto jednání byla zpracována odpověď 
petičnímu výboru, která je předložena v příloze. 
 
Příloha A: Text petice 
Příloha B: Rozhodnutí ředitele školy 
Příloha C: Odpověď na petici „za zachování školní jídelny na ZŠ Jungmannova“ 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – nelíbí se mu, jak byl připraven materiál do jednání rady města, kdy připravená odpověď na 
petici předjímala, jak bude rada hlasovat. 
D. Sukalovský – je potřeba upravit text odpovědi v návaznosti na předchozí materiál. 
 
Přijaté usnesení: 393/2013 - RM souhlasí se zněním odpovědi na Petici „za zachování školní jídelny 

na ZŠ Jungmannova“ se změnou. 
Hlasováno: pro 5. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele školního stravování 

na ZŠ Jungmannova využitím outsourcingu v oblasti stravování. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

16. Odpojení nouzového výlezu z krytu CO 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim obdrželo žádost o odpojení nouzového výlezu z krytu CO na ulici Legionářská 816 – 817 
z důvodu plánované rekonstrukce okapového chodníku. Vzhledem k tomu, že kryt nebyl nikdy 
registrován Ministerstvem vnitra ČR a na základě současné legislativy, která řeší problematiku ukrytí 
obyvatelstva ČR, je možné použít kryt maximálně k nouzovému ubytování v rámci několika dní, je 
nouzový výlez z krytu už zcela nepotřebný a doporučuji jeho odpojení. 
 
Příloha: Žádost o odpojení nouzového výlezu 
 
Diskuse: 
J. Koláček – nesouhlasí s odpojením krytu. 
D. Holman – výlez by nerušil. 
O. Štarha – je možné v budoucnu výlez obnovit? 
D. Sukalovský – pokud se zasype, potom obnovitelný nebude. Stahuje materiál z jednání s tím, že se 
prověří technický stav výlezu a krytu. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s odpojením nouzového výlezu z krytu CO v bytovém domě 

Legionářská 816 – 817, Kuřim. 
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17. Dar za výhru v soutěži „Věnuj nepotřebný mobil“ pro Základní 
školu Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkovou 
organizaci 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. I. Vávra) 
 
Město Kuřim s partnerem, společností ASEKOL, s.r.o., a ve spolupráci s WELLNESS Kuřim, vyhlásilo 
soutěž pro žáky základních škol. Cílem bylo sesbírat co nejvíce nepotřebných mobilních telefonů. 
Soutěž proběhla v termínu od 6. 5. do 5. 6. 2013. Vítězem se stala Základní škola Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, která mobilních telefonů sesbírala nejvíce. 
Za každé 2 odevzdané mobilní telefony budou žáci odměněni vstupenkou na koupaliště, které hradí 
společnost ASEKOL, s.r.o. Mimo to navrhujeme ocenit vítěznou školu zakoupením 4 ks 
radiomagnetofonů v celkové hodnotě 4.796 Kč. 
Tuto věcnou cenu zakoupí Město Kuřim, proto žádám radu města o uvolnění výše uvedené finanční 
částky, která bude hrazena z ORG 9002. 
Radiomagnetofony budou základní škole předány formou daru (viz darovací smlouva v příloze). 
 
Příloha: darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 394/2013 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Kuřim 

a Základní školou Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkovou 
organizací, jejímž předmětem je darování 4 ks radiomagnetofonů. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

18. Pořádání farmářských trhů – dodatek ke smlouvě 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením RM č. 198/2013 ze dne 10. 4. 2013 byla schválena smlouva o spolupráci při organizaci 
farmářských trhů v Kuřimi. Pořadatel, společnost JUNG-INDUSTRY s.r.o., požaduje uzavření dodatku 
ke smlouvě, kterým by se přílohou smlouvy stalo tzv. „Desatero farmářských trhů“, jinými slovy 
provozní řád trhu. Takto to bylo řešeno i v ostatních městech, kde jsou trhy pořádány, dle sdělení 
organizátora je to požadavek kontrolního orgánu. 
 
Příloha: dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při organizaci farmářských trhů 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – kdo tržní řád farmářského trhu vyžaduje? Bylo projednáno s Mgr. Trtílkovou? 
A. Zimmermannová – vyžaduje to hygiena. Nejedná se tržní řád pro město, ale pouze pro tento trh. 
D. Sukalovský – navrhuje odsouhlasit a nechat překontrolovat odborem živnostenským. Dále navrhuje 
jednat s organizátorem trhu o prodloužení prodejní doby. 
 
Přijaté usnesení: 395/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při 

organizaci farmářských trhů se společností JUNG-INDUSTRY, s.r.o., IČ 28601319, 
se sídlem Obecní 130/6, Opava – Vávrovice, PSČ 747 73. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

19. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, 19C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci červnu 2013 se uvolní byt v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 12. 6. 2013. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět.  
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Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 3/2013 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 3/2013 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 1. 6. 2013 
 
Přijaté usnesení: 396/2013 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

20. Dohoda o spolupráci při pořádání akce „Výstava nejlepších 
fotografií moravskoslezského mapového okruhu“ 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Pan Suchý požádal o spolupořádání výstavy nejlepších fotografií moravskoslezského mapového 
okruhu, která by probíhala v sále kulturního domu v termínu 28. 6. – 12. 7. 2013, pro veřejnost bude 
přístupná ve všední dny od 1. 7. do 11. 7. 2013 včetně, od 15.30h-18.00h. 
Obě strany se domluvily na spolupráci při organizaci akce. 
 
Příloha: dohoda o spolupráci 
 
Přijaté usnesení: 397/2013 - RM schvaluje dohodu o spolupráci při pořádání akce „Výstava 

nejlepších fotografií moravskoslezského mapového okruhu“ v kulturním domě, 
nám. Osvobození 902, 664 34 Kuřim, mezi městem Kuřim a Richardem Suchým, 
xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

21. Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace o souhlas s přijetím 
peněžitého daru a souhlas s uzavřením smlouvy 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, předkládá: J. Koláček, zpracovala: Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 10. 6. 2013 se obrátil ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace Mgr. Richard Mach na zřizovatele se žádostí o udělení předběžného souhlasu 
Rady města Kuřimi k přijetí peněžitého daru účelově určeného ve výši 10.000 Kč z rozpočtu České 
triatlonové asociace, jako neinvestičního grantu na pořádání sportovní akce v rámci grantového 
programu „Triatlon do škol 2013“. 
Protože se jedná o finanční prostředky účelově určené je třeba, dle § 27 odst. 5 písm. b) a § 39b 
zákona č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, požádat 
zřizovatele o předběžný souhlas s přijetím peněžitého daru blíže určeného. 
 
Příloha: Žádost ředitele školy. 

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace k programu „Triatlon do škol 2013“. 
 
Přijaté usnesení: 398/2013 - RM uděluje předchozí souhlas Základní škole, Kuřim, Jungmannova 

813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, s přijetím blíže určeného 
peněžitého daru ve výši 10.000 Kč poskytnutého Českou triatlonovou asociací, se 
sídlem Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, IČ 44851782, a souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy. 

Hlasováno: pro 5. 
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22. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 99/2007 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 99/2007 na akci 
„Průzkumy a rozbory, koncept a návrh územního plánu města Kuřimi“. 
Dle dodatku č. 2 budou ukončeny práce na návrhu nového ÚP Kuřim dle smlouvy č. 99/2007, 
uzavřené mezi městem Kuřim a společností Knesl+Kynčl, s.r.o. 
Po uzavření dodatku, kterým budou ukončeny smluvní závazky a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
o dílo, mohou být zahájeny další kroky pro výběr zhotovitele ÚPD pro pokračování prací na novém ÚP 
Kuřim. 
 
Příloha: návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.99/2007 
 
 
Na jednání se v 15,53 hod. dostavil S. Bartoš. 
 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – pokud chceme vyhlásit výběrové řízení, musíme narovnat vztahy se současným 
dodavatelem územního plánu. 
D. Sukalovský – musíme etapu uzavřít. 
 
Přijaté usnesení: 399/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 99/2007 se 

společností KNESL + KYNČL, s.r.o., IČ 47912481, Šumavská 416/15, Brno 602 
00, dle přílohy. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

23. „Studie optických tras pro Město Kuřim“ 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
V současné době prověřujeme možnost spolupráce a využití optických sítí společnosti KME spol. 
s r.o., Tyršova 16, 664 34 Kuřim, pro potřeby města a městských organizací. Jde zejména 
o telefonování přes jednu telefonní ústřednu a centrální datové uložiště. Další možnosti využití budou 
zkoumány ve studii. 
Představa je taková, že město bude využívat jak stávající, tak v budoucnu budované optické sítě 
společnosti KME spol. s r.o. pro své účely. Síť bude udržovat společnost KME spol. s r.o. Město 
umožní uložení kabelů na městské pozemky za symbolickou cenu věcného břemene. Tam, kde bude 
město provádět výkopy pro inženýrské sítě, umožní společnosti KME spol. s r.o. souběžné uložení 
chrániček pro optickou síť. 
K tomu, abychom mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát naše vlastní potřeby a možnosti, které lze 
prověřit zpracováním minimálně studie. Protože pro společnost KME spol. s r.o. dlouhodobě 
projektuje společnost Telekomunikační montáže s.r.o., Uherčice, oslovili jsme tuto společnost, 
prodiskutovali s nimi naše potřeby a požádali je o návrh ceny za již zmiňovanou studii. Ve spolupráci 
s našimi informatiky navrhujeme jejich cenu akceptovat. 
Poté, co materiál byl stažen z programu jednání Rady města dne 22. 5. 2013 s požadavkem opětovně 
jednat o ceně za studii, reagovala firma Telekomunikační montáže s.r.o. emailem s vysvětlením, že 
původní návrh ceny, který již vycházel ze znalosti prostředí, zejména s ohledem na spolupráci se 
společností KME Kuřim byl po jednání ještě snížen o 25.000 Kč. A další snížení společnost 
neakceptuje. 
Optické trasy budou vycházet z topologie tras již zbudovaných a nově projektovaných, jež jsou 
v majetku nebo je spravuje společnost KME spol. s r.o. Samostatný okruh optických vláken lze zřídit 
za pomoci aktivní technologie. Pro záměr propojení jednotlivých zájmových bodů je tato varianta 
technicky nejlepším a finančně nejméně nákladným řešením. 
Obsah studie: 
- úvodní údaje 
- zadávací dokumentace studie 
- technická zpráva 
- výkresová dokumentace (přehledná mapa) 
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- zákres tras do katastrálních map (stávající trasy KME, projektované trasy KME a nové trasy 
k jednotlivým městským objektům) 

- zákres tras do digitálních map (stávající trasy KME, projektované trasy KME a nové trasy 
k jednotlivým městským objektům) 

- seznam pozemků dotčených stavbou 
- výkaz výměr povrchů 
- návrh řešení telefonie mezi jednotlivými zájmovými body, případně řešení další technologie dle 

požadavku zákazníka 
Studie bude 4 x v tištěné podobě a 4 x digitálně. 
 
Příloha: cenová nabídka 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – dojednávala se ve spolupráci se společností KME, s.r.o. Systém projektovala tato 
společnost. Cena je již výsledkem předešlých jednání. 
D. Sukalovský – vytvoříme si tím svoji vlastní městskou síť. A v budoucnu snad dojde k propojení 
datových úložišť. 
D. Holman – proč není možné výběrové řízení? 
S. Bartoš – je to možné, ale bylo by to zbytečně složité. Tato společnost v Kuřimi působí, spolupracuje 
se společností KME,s.r.o., a zná místní situaci. 
 
Přijaté usnesení: 400/2013 - RM schvaluje zpracování „Studie optických tras pro Město Kuřim“, 

a schvaluje zpracovatele studie společnost Telekomunikační montáže, s.r.o., 
Uherčice 356, 691 62 Uherčice, v ceně 170.600 Kč bez DPH, tj. 206.426 Kč 
s DPH. Částka bude čerpána z ORG 1 008 000 000 Projekty. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (D. Holman). 
 
 
 

24. „Oprava oken ZUŠ Kuřim“ 
(Příloha č. 24, 24A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Již v návrhu rozpočtu pro rok 2013 byla projednávána investiční akce, která měla řešit závady na 
objektu ZUŠ Kuřim. Akce nebyla zařazena do rozpočtu 2013. Nejzávažnější závady na objektu 
vykazují výplně otvorů a fasáda. 
Některá okna v 1.NP již neslouží svému účelu – nedají se otevřít, při otevření vypadávají – hrozí 
poranění dětí. Rovněž jejich nátěry vykazují značné závady a je nutno je obnovit. I přesto, že finanční 
prostředky na akci nebyly schváleny, ale s ohledem na výše popsané požádala ředitelka školy paní 
Zámečníková odborníky ze společnosti Kožina – truhlářství s.r.o., Lelekovice 101 o odborné 
posouzení nutných oprav výplní otvorů a jejich cenové vyčíslení. Celková částka je 270.836,50 včetně 
DPH. 
Po dobrých zkušenostech paní ředitelky s touto společností a s ohledem na reference (např. historická 
okna hradu Špilberk, objekt Petrov) doporučujeme repasi oken zadat výše uvedené společnosti do 
celkové výše opravy pro rok 2013 100.000 Kč. Tímto si firmu prověřit a zbylý rozsah prací provést 
v příštím roce. 
 
Příloha: cenová nabídka 
 
Diskuse: 
O. Štarha – jedná se o dílčí opravu. Okna jsou nebezpečná. Nejsou další nabídky, repasování nechce 
nikdo dělat. 
D. Holman – mělo by se postupovat podle směrnice. Celková částka je 270.000 Kč. Žádá udělat 
poptávku. 
O. Štarha – stáhne materiál z jednání. 
D. Holman – navrhuje vyhlásit výběrové řízení. 
O. Štarha – potom tedy na celkovou částku tj. 270.000 Kč. 
O. Štarha – stahuje materiál z jednání. Bude vyhlášeno výběrové řízení a radě města bude předložen 
výsledek. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje opravu výplní otvorů ZUŠ Kuřim, a schvaluje zhotovitele opravy 
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výplní otvorů společnost Kožina – truhlářství, s.r.o., Lelekovice 101, 664 31 
Lelekovice, v ceně 100.000 Kč bez DPH, tj. 121.000 Kč s DPH. Částka bude 
čerpána z ORG 1 006 000 000 Drobné investice. 

 
 
 

25. Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s obcí Dolní Rožínka na pronájem maringotky, ve které je 
umístěno pojízdné promítací zařízení. Zařízení je pronajímáno každoročně pro provoz letního kina na 
nádvoří zámku. V letošním roce se uskuteční 10 filmových představení. Dovoz maringotky a její 
použití zajišťuje pan Radim Novák. 
Pronájem - celkem 18150,-- Kč bude hrazen z rozpočtu kulturního střediska. 
Hrazeno z ORG: 9056 
Kapitola: 5169 služby (k dnešnímu dni je zde zůstatek 500.467,00Kč). 
 
Příloha: smlouva 
 
Přijaté usnesení: 401/2013 - RM schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Dolní Rožínka a Městem 

Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2013. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

26. Zápis z jednání komise dopravy dne 17. 6. 2013 
(Příloha č. 26, 26A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 17. 6. 2013 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 17. 6. 2013 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 2, zdrželi se 3 (D. Sukalovský., D. Holman, Z. Kříž.) 
Z. Kříž – k přehodnocení rychlosti dojde až po rekonstrukci vozovky. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
J. Koláček – nalajnovat u KD 
 
 
Z jednání se vzdálil Z. Kříž. 
 
 
Přijaté usnesení: 402/2013 - RM bere na vědomí bod č. 4 z jednání komise dopravy ze dne 17. 6. 

2013 a schvaluje body č. 1, 3 a neschvaluje bod č. 2 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
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27. Průběžná zpráva o inventarizaci školy 
(Příloha č. 27, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
 
Na jednání se v 16,17 hod. vrátil Z. Kříž. 
 
 
Diskuse: 
J. Koláček – termín bude posunut. 
D. Sukalovský – žádá napsat vytýkací dopis řediteli školy pro porušení jeho povinností a opakované 
porušení termínu. 
 
 
 

28. Dodatek č. 1: „Zhotovitel projektové dokumentace stavby 
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
(Příloha č. 28, 28A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Na základě usnesení RM ze dne 13. 6. 2013 č. usnesení 375/2013 byla dne 18. 6. 2013 uzavřena 
smlouva o dílo „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
se spol. ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Brno, nám. Svobody 702/9, PSČ 602 00, 
IČ 27755690. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D, po zvážení rozsahu projektových prací navrhuje snížení 
ceny na 5.990.000,- Kč bez DPH. 
 
Příloha: dodatek č. 1 k SOD 
 
Přijaté usnesení: 403/2013 - RM souhlasí uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem 

„Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“, se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Brno, 
nám. Svobody 702/9, PSČ 602 00, IČ 27755690, předmětem dodatku č. 1 je 
snížení ceny díla. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

29. Výběrové řízení „Úprava chodníku, veřejného osvětlení, 
odvodnění v ul. Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl 
v Kuřimi“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Úprava chodníku, veřejného osvětlení, odvodnění v ul. Metelkově 
v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:C-OI-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 29, 29A, 29B, 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 360/2013 ze dne 5. 6. 2013 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem  
„Úprava chodníku, veřejného osvětlení, odvodnění v ul. Metelkově v návaznosti na objekt 
prodejny Lidl v Kuřimi“. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu - ORG 9 021 000 000, její celková předpokládaná 
hodnota je 340.000 Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na elektronické úřední 
desce od 5. 6. do 19. 6. 2013, elektronickou poštou bylo informováno 5 firem se zaměřením na 
provádění oprav komunikací. Základním hodnotícím kritériem byla cena. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 0 uchazečů. 
Navrhujeme proto, aby bylo výběrové řízení zrušeno z důvodu nepodání žádné nabídky. 
 
Příloha A: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
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Příloha B: Protokol o otevírání obálek 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – kolik bylo osloveno společností? 
S. Bartoš – bylo osloveno 5 společností. Dále bylo zveřejněno na internetu. 
 
Přijaté usnesení: 404/2013 - RM souhlasí se zrušením výběrového řízení z důvodu nepodání žádné 

nabídky na zakázku „Úprava chodníku, veřejného osvětlení, odvodnění v ul. 
Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

30. 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-2013-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
(Příloha č. 30, 30A, 30B, 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 
4. Ing. Vlasta Indrová 
5. Ing. Dagmar Ševčíková 

 
Příloha A: Výzva k podání nabídky 
Příloha B:Návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 405/2013 - 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 5. 
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Starosta vyhlásil v 16,25 hod. přestávku na 5 minut. 
Dále byly projednávány materiály zastupitelstva města, které se bude konat dne 25. 6. 2013. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 17. 6. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 17. 6. 2013. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM vzít na vědomí stav plnění usnesení ke dni 17. 6. 2013. 
O usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

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. 
Rada města projednala dne 5. 6. 2013 materiál připravený OMP a přijala usnesení č. 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.“ 

 
Členové hodnotící komise jsou tedy navrženi v tomto složení: 
a) Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
b) Ing. arch. Jakub Kynčl 
c) Ing. Miluše Macková 
d) Mgr. Petr Kavka 
e) Stanislav Bartoš 
f) Ing. Oldřich Štarha 
g) Ing. arch. Petr Němec 
 
Náhradníci: 
a) Jiří Koláček 
b) Ing. Petr Němec  
c) Mgr. Ladislav Ambrož 
 
Příloha – záměr (obálková metoda) 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16,31 hod. O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 406/2013 - 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 jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky 
dle zápisu. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
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3. Filka Rostislav - změna smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovali Ing. J. Sikorová, Mgr. P. Kavka 
a Mgr. D. Montagová) 
 
V rámci jednání s vlastníky pozemků za rybníkem Srpek pro zhotovení revitalizačního opatření 
„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ vyšlo najevo, že manželé Miroslav a Alena 
Maláškovi, xxxxxxxxxxxx v Kuřimi pozemky prodat nechtějí, ale budou souhlasit se směnou. Dále 
vlastník pozemku pan Rostislav Filka, bytem xxxxxxxxxxxx v Kuřimi požaduje, aby kromě zaplacení 
správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a geometrického plánu, 
kupující uhradil i daň z převodu nemovitostí, která činní 8.375 Kč. 
 
Příloha: 1) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Filka 

2) Mapa vlastnických vztahů - aktuální 
 
Na jednání se vrátil v 16,31 hod. O. Štarha. 
 
Přijaté usnesení: 407/2013 - RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1061/2013 a č.1065/2013 ze 

dne 7. 5. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 408/2013 - RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/20 

o výměře 108 m
2
, parc. č. 2784/21 o výměře 102 m

2
, parc. č. 2903/8 o výměře 60 

m
2
, parc. č. 2903/9 o výměře 62m

2
, parc. č. 2904/110 o výměře 1699 m

2
, 

parc. č. 2904/109 o výměře 1996 m
2
, parc. č. 2904/118 o výměře 268 m

2
, 

parc. č. 2904/119 o výměře 447 m
2 

, parc. č. 2904/92 o výměře 679 m
2
 

a parc. č. 2904/93 o výměře 798 m
2 

vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve 
výši 209.365,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava Filky, bytem 
xxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně 
z převodu nemovitosti uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 
uzavřena budoucí kupní smlouva. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 5. 
 
 
 

4. VELO PLUS, a.s. - prodej části pozemku p. č. 434 v k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 7. 6. 2013 požádala společnost VELO PLUS, a.s., se sídlem 1005/23b, Brno, IČ 27755550, 
společně s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice xx, o prodej části pozemku p. č. 434 (nově 
označený GP č. 2924-77/2013 jako pozemek p. č. 434/2) o výměře 1 m

2
 v k. ú. Kuřim. 

Společnost VELO PLUS, a.s., je na základě stavebního povolení vydaného zdejším stavebním 
úřadem pod č j. MK/13122/12/OSVO ze dne 2. 11. 2012 spolu s Ing. Milanem Pangrácem, bytem 
Vohančice xx, stavebníkem budovy – „Komerční a obytný objekt na ul. Brněnská/Tyršova Kuřim“. 
Z výše označeného geometrického plánu vyplývá, že stavba zasáhla i do pozemku p. č. 434 v k. ú. 
Kuřim, který je ve výlučném vlastnictví Města Kuřim. 
 
Podle čl. 3 odst. 5 smlouvy č. 2011/B/0075 o právu k provedení stavby se stavebník zavázal, že 
v případě, kdy zastaví část sousedního pozemku, požádá město o uzavření kupní smlouvy a kupní 
cena bude stanovena ve výši dvojnásobku tržní ceny stanovené znalcem. Vzhledem k tomu, že jde 
pouze o 1 m

2
 zastavěné plochy a žadatelé nabídli částku ve výši 9.000,- Kč, která je v relaci 

dvojnásobku tržní hodnoty pozemku, upustil by odbor majetkoprávní od vyhotovení znaleckého 
posudku. Veškeré náklady související s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí 
budeme žádat po kupujícím. 
 
Jelikož záměrem žadatelů je, aby výhradním stavebníkem byla jen společnost VELO PLUS, s.r.o., 
proto žádají, aby byla kupujícím zastavěné části společnost VELO PLUS, a.s. 
 
Příloha – geometrický plán č. 2924-77/2013 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhuje prodat 1 m2 za 500.000 Kč. 
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Přijaté usnesení: 409/2013 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku p. č. 434 
o výměře 1 m

2
 v k. ú. Kuřim společnosti VELO PLUS, a.s., se sídlem Lidická 

1005/23b, Brno, IČ 27755550, za cenu 9.000 Kč. 
Hlasováno: pro 3, proti 1 (J. Koláček), zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

4.1. Ing. Pangrác a VELO PLUS, a.s. - dohody o přistoupení ke 
smlouvám 
(Příloha č. 4, 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 uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013/B/0016 ze dne 18. 4. 2013 
b) smlouva o budoucí smlouvě o zrušení předkupního práva věcného č. 2013/B/0026 ze dne 
18. 4. 2013 
 
a dále dvě smlouvy o právu k provedení stavby, které jsou v kompetenci rady města, k nimž se 
vztahuje totožná žádost. 
 
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 případě, že by k výše popsaným smlouvám přistoupila na straně stavebníka i společnost VELO 
PLUS, a.s., stanou se Ing. Pangrác a společnost VELO PLUS, a.s., k tzv. solidárními dlužníky a město 
může žádat na kterémkoliv z nich, aby svůj závazek splnil. 
U dohody o přistoupení ke smlouvě o budoucí smlouvě o zrušení předkupního práva věcného 
č. 2013/B/0026 ze dne 18. 4. 2013 jde o opačný efekt, kdy získává vyšší právní jistotu společnost 
VELO PLUS, a.s., v případě, že Ing. Pangrác převede pozemek p. č. 430, k. ú. Kuřim, do vlastnictví 
této společnosti. 
 
Příloha – dohoda o přistoupení ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013/B/0016 

- dohoda o přistoupení ke smlouvě o budoucí smlouvě o zrušení předkupního práva věcného 
č. 2013/B/0026 

 
Přijaté usnesení: 410/2013 - RM doporučuje ZM schválit dohodu o přistoupení ke smlouvě 

o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013/B/0016 ze dne 18. 4. 2013 s Ing. 
Milanem Pangrácem, bytem Vohančice xx, a společností VELO PLUS, a.s., se 
sídlem Lidická 1005/23b, Brno, IČ 27755550. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (Z. Kříž), zdržel se 1 (J. Koláček). 
 
Přijaté usnesení: 411/2013 - RM doporučuje ZM schválit dohodu o přistoupení ke smlouvě 

o budoucí smlouvě o zrušení předkupního práva věcného č. 2013/B/0026 ze dne 
18. 4. 2013 s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice xx, a společností VELO 
PLUS, a.s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, IČ 27755550. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (Z. Kříž), zdržel se 1 (J. Koláček). 
 
 
 

5. Záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková a Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 12. 6. 2013 požádal o odkoupení bytové jednotky č. 868/3 pan Jiří Studený, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. S panem Studeným byla dne 29. 9. 1998 uzavřena smlouva o nájmu bytu 
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na dobu neurčitou. Jedná se o bytovou jednotku 2+1 s příslušenstvím – předsíň, koupelna, WC, spíž, 
sklep, komora, balkón, o velikosti 71,30 m

2
, která je umístěna ve II. nadzemním podlaží domu č. p. 

xxxxxxxx na pozemcích p. č. 1855 a p. č. 1854 vše k. ú. Kuřim. Na předmětném bytu nevázne žádná 
zástava ani dotační titul, nakládání s ním není tedy nijak omezeno. 
 
Žadatel nechal na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Janem Zámečníkem znalecký posudek. Odhadce 
stanovil tržní cenu obsazeného bytu na 1.015.000,- Kč. Žadatel je ochoten tuto tržní cenu akceptovat. 
 
Vedle toho ještě OMP uvádí tržní hodnotu tohoto bytu, kdyby byl neobsazený. Ta byla ve znaleckém 
posudku uvedena ve výši 1.450.000,- Kč. V předchozích případech prodeje bytů (Váňovi, Jakeš 
a Žižka) byly prodávány za 70% jejich skutečné tržní hodnoty s tím, že nabyvatel nesl veškeré náklady 
na převod včetně daně z převodu nemovitostí. 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. OMP nabízí dvě varianty záměru: 
a) za 70% tržní cenu s tím, že kupující hradí i daň z převodu nemovitostí 
b) za tržní cenu neobsazeného bytu, daň z převodu hrazena dle zákona, tj. město 
 
OMP obecně nedoporučuje, aby byly prodávány byty 1+1 a 2+1. Nájem z bytů navíc tvoří 
nezanedbatelnou položku v rozpočtu na straně příjmů. 
 
Příloha A – znalecký posudek bytu č. 868/3 
 
Diskuse: 
J. Koláček – je kategoricky proti prodeji takovýchto bytů. 
 
Přijaté usnesení: 412/2013 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 

o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 868, 869, 
na pozemcích p. č. 1855 a p. č. 1854 vše k. ú. Kuřim v ulici Jungmannova v Kuřimi 
obsazené nájemcem za cenu 1.015.000 Kč panu Jiřímu Studenému, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy částku odpovídající dani 
z převodu nemovitostí, 
c) kupující uhradí správní poplatky. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (J. Koláček), zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 o velikosti 

2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 868, 869, na 
pozemcích p. č. 1855 a p. č. 1854 vše k. ú. Kuřim v ulici Jungmannova v Kuřimi 
obsazené nájemcem za cenu 1.450.000,- Kč panu Jiřímu Studenému, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

5.1. Manželé Juranovi – splátkový kalendář 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé František a Helena Juranovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, 
umístěného v I. nadzemním podlaží domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 1816 
a p. č. 1817 vše v obci a k. ú. Kuřim.  
RM na své schůzi dne 24. 4. 2013 pod č. usn. 221/2013 schválila manž. Juranovým výpověď nájmu 
bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď nájmu bytu byla panu Juranovi doručena dne 16. 5. 2013 
a paní Juranové dne 20. 5. 2013. Povinnost vyklidit byt tak mají do 31. 8. 2013. 
Dne 27. 5. 2013 uhradili společní nájemci jistinu dluhu ve výši xxxxxx,- Kč. 
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Dne 12. 6. 2013 požádal pan Juran o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu. O zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
rozhodovala RM na své schůzi dne 19. 6. 2013. Do termínu odevzdání tohoto příspěvku nebylo 
rozhodnutí RM známo. 
Pan Juran současně požádal o uzavření splátkového kalendáře, kterým bude hrazen poplatek 
z prodlení ve výši xxxxxx,- Kč. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx,- Kč, tj. 26 měsíčních splátek. 
OMP doporučuje schválení splátkového kalendáře. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – za podmínky podpisu dodatku č. 1. 
 
Přijaté usnesení: 413/2013 - RM doporučuje ZM schválit uzavření splátkového kalendáře s manž. 

Františkem a Helenou Juranovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož 
prostřednictvím bude uhrazen dluh na poplatku z prodlení ve výši xxxxxxx Kč 
související s nájmem bytové jednotky č. xxxxx v ul. xxxxxxxxxxxx Kuřim. Splátka 
bude ve výši xxxxx,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

6. Stanovení prodejní ceny městských bytů 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. P. Němec a Ing. M. Macková, zpracoval Ing. P. Němec) 
 
V městě Kuřimi se prodávaly městské byty na základě obecně závazné vyhlášky. Po jejím zrušení je 
prodej uskutečňován individuálně podle zájmů občanů. Postupuje se podle pravidel, které si připravil 
odbor majetkoprávní, a výsledky jeho činnosti jsou předkládány zastupitelstvu města při rozhodování 
o prodeji bytu. V podstatě se postupuje jako při prodeji každé jiné nemovitosti. 
Pro rozhodování zastupitelstva města o prodeji bytu je hlavní (při neexistenci dalších pravidel) 
stanovení prodejní ceny bytu. 
Cena prodávaného bytu je doposud odborem majetkoprávním navrhovaná jako cena stanovená 
znaleckým posudkem snížená o 30%. Třicetiprocentní snížení je odůvodňováno zejména tím, že byt 
je obsazen. Je obsazen, ale je obsazen kupujícím! Není obsazen „třetí osobou.“ Při obsazení bytu 
takovou osobou by byl byt zatížen jakým si břemenem, které by mohlo snižovat cenu bytu, protože ho 
kupující nemůže využívat třeba okamžitě, ale až potom, kdy se vystěhuje osoba v něm bydlící. To by 
mohlo trvat i delší dobu několika měsíců či roků, o případných soudních tahanicích ani nemluvě. V tom 
případě má smysl poskytnout kupujícímu ke kompenzaci tohoto pro něho nevýhodného stavu nějakou 
slevu. 
Poskytování nižší ceny (slevy z ceny) je na straně prodávajícího. Na straně druhé má kupující 
zájem, o co nejnižší cenu. Prodávající může nabízet byt se slevou, protože potřebuje rychle získat 
peníze, nemá zájem se starat o byt, třeba pro vysoké náklady a nízký nájem, má problémy 
s nájemcem apod. Je pro něho proto nevýhodné držet byt ve svém vlastnictví. Toto ale nejsou 
případy, kvůli kterým se prodávají městské byty v Kuřimi. 
Snížení ceny bytu kvůli jeho obsazení se připouští nikoli však ve všech případech. Např. znalec při 
prodeji městských bytů v Kuřimi uvádí ve svých znaleckých posudcích: „V oceňované lokalitě se 
s obsazenými byty se smlouvou na dobu neurčitou běžně neobchoduje. Pokud se však byty 
v osobním vlastnictví obsazené nájemníky prodávají na trhu s nemovitostmi (např. v Brně) dosahuje 
jejich tržní cena úrovně cen bytů neobsazených pouze v žádaných lokalitách (na dobré adrese). 
Připomínám, že celá Kuřim je dobrá adresa, jinak by v ní zastupitelé asi nežili. Dále odhadce uvádí: 
„Ze zkušeností odhadce z oceňování pro bankovní sektor (poskytování úvěrů) nebyly v jednotlivých 
bankách v minulém období stejné názory na tržní cenu takto obsazených bytů. S ohledem na 
dlouhodobý zájem klientů i o takto obsazené byty, ustálil se názor na cenu obsazeného bytu ve výši 
maximálně 70% z ceny obvyklé neobsazeného bytu v osobním vlastnictví.“ Z uvedeného lze vyvodit, 
že poskytování slevy v případě obsazeného bytu nemusí být nutné pravidlo. Město se jím nemusí 
povinně řídit. 
Suverénem, který je oprávněn stanovit cenu bytu s konečnou platností je zastupitelstvo města, ale ani 
to nemůže postupovat libovolně. Musí dodržovat zákony, z nich odvozená pravidla a obecně platné 
zásady působící třeba na trhu s nemovitostmi. A také musí prodávat městský majetek s prospěchem 
pro město. Jednoduše řečeno má působit s péčí řádného hospodáře. 
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Navrhuji následující postup. 
Odborem majetkoprávním získat cenu znaleckou za byt (samozřejmě všechny další dokumenty). 
Tuto cenu předložit zastupitelstvu města k rozhodování jako cenu základní (bez dalších návrhů 
na cenu sníženou). Zastupitelstvo města rozhodne s péčí řádného hospodáře o ceně, za jakou byt 
prodá. Přitom může tuto cenu snížit (např. licitací směrem dolů), ale i zvýšit. Snížení ceny však musí 
být např. pro zápis ze zasedání přesvědčivě a jasně odůvodněné. Upozorňuji, aby zejména první 
snížení pokud bude uskutečněno, nebylo příliš velké, neboť následně bude nutné v dalších případech 
k němu přihlédnout. Bude se vlastně tvořit cena obvyklá pro prodej městských bytů individuálním 
způsobem. K prodeji bytů uskutečněným v minulosti od tohoto okamžiku nepřihlížet.  
 
Poznámka. 
Cena znalecká je v podmínkách Kuřimi zpravidla nižší, jak cena tržní o 150 000 – 250 000 korun za 
byt. I akceptací ceny znalecké jako výchozí pro prodej městských bytů se zájemci poskytuje sleva. 
Uvidíme, jaké budou reakce zájemců o koupi městských bytů. 
 
 
 

7. Ing. Václav Losík, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim - odprodej 
pozemku 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Václav Losík požádal Město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 2675/13 o vým. 145 m

2
, orná 

půda v k. ú. Kuřim, dále jen „pozemek“, který je ve vlastnictví města. 
Pozemek leží vedle pozemků Ing. Losíka parc. č. 2675/10 a 2675/11 v k. ú. Kuřim v zahrádkářské 
oblasti Koblas (nad lokalitou Díly za sv. Janem). 
Později Ing. Losík požádal o odprodej dalšího pozemku a to části pozemku parc. č.  2675/12 o výměře 
cca 75 m

2
 v k.ú. Kuřim. 

Ve věci výše uvedené přijalo zastupitelstvo města následující usnesení: 
 
1056/2013 
ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2675/12 v k. ú. Kuřim o výměře cca 75 m

2
 Ing. 

Václavu Losíkovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 75,-Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých 

nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 
 
Záměr na prodej části pozemku parc. č. 2675/12 v k. ú. Kuřim byl v souladu se zákonem o obcích po 
dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Na základě zveřejněného záměru zadal Ing. Losík zpracování geometrického plánu č. 2945-107/2013, 
který z pozemku parc. č. 2675/12 oddělil novou parc. č. 2675/18 o vým. 73 m

2
, vše v k. ú. Kuřim – viz 

příloha A. 
OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy - viz příloha B. 
 
Příloha A – GP č. 2945-107/2013 
Příloha B – návrh kupní smlouvy 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 2675/12 v k. ú. Kuřim 

dle GP č. 2945-107/2013 nově označený pako pozemek parc. č. 2675/18 o výměře 
73 m

2
, Ing. Václavu Losíkovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 75,- Kč/m

2
 

s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně 
z převodu nemovitosti ponese kupující. 

Hlasováno: pro 2 (O. Štarha, D. Holman), zdrželi se 3 (D. Sukalovský, Z. Kříž, J. Koláček). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 

8. Romana Fasorová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost 
o odprodej pozemku 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Romana Fasorová požádala město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 3204/48 o vým. 142 m

2
, orná 

půda v k. ú. Kuřim dále jen „pozemek“, který je ve vlastnictví města. 
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Pozemek sousedí s pozemky paní Fasorové – parc. č. 3204/47, 3204/120 a 3204/121 vše 
v k. ú. Kuřim – viz příloha A, B. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OŽP a OSVO – nedoporučují pozemek prodat z důvodu potřeby zachování přístupu k pozemku 
parc. č. 3204/85. 
OI – pozemek je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim součástí zastavitelné plochy pro 
bydlení v rodinných domech. 
KS - komise stavební nedoporučuje k odprodeji daný pozemek, jelikož se jedná o přístupovou plochu 
do další rozvojové oblasti výstavby RD. V místě je provedeno již částečné zasíťování. 
OMP a OI – nedoporučuje odprodej pozemku - jedná o přístupovou plochu do další rozvojové oblasti 
výstavby RD, v pozemku jsou za tímto účelem uloženy inženýrské sítě – viz příloha C. 
 
Příloha A – žádost paní Fasorové 
Příloha B – situace v katastrální mapě 
Příloha C – situace – inženýrské sítě 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – zamezí se tím jediný přístup k pozemku. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej pozemku parc. č. 3204/48 o vým. 

142 m
2
 v k. ú. Kuřim Romaně Fasorové, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 

dle znaleckého posudku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

Hlasováno: pro 0, proti 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

9. E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod 
trafostanicí 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
E.ON Distribuce, a.s. požádala město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m

2
 v k. ú. 

Kuřim dále jen „pozemku“, který je ve vlastnictví města. 
Na pozemku se nachází zděná trafostanice, která je ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. – viz příloha 
A, B, C. 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. nabízí za pozemek částku ve výši 18.000,- Kč, tj. 2.000,- Kč/m

2
. 

Kupní cena za pozemek vychází ze znaleckého posudku zhotoveným Ing. Janem Zámečníkem. 
Znalecký posudek je k nahlédnutí na OMP. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OŽP, OSVO a KS – nemá k odprodeji pozemku námitek. 
OI – pozemek je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim součástí zastavitelné plochy 
občanského vybavení a služeb. 
OMP doporučuje odprodej pozemku s překupním právem věcným ve výši kupní ceny, tj 18.000 Kč. 
 
Příloha A – žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
Příloha B – situace v katastrální mapě 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – vyjednávejme o prodeji s předkupním právem. 
S. Bartoš – neprodával by. Bude zabezpečeno pomocí smluv. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m

2
 

v k. ú. Kuřim společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za cenu 18.000 Kč 
s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně 
daně z převodu nemovitostí. 

Hlasováno: pro 0, proti 3, zdrželi se 2 (D. Holman, O. Štarha). 
Usnesení nebylo přijato. 
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Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m
2
 

v k. ú. Kuřim společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za cenu 18.000 Kč 
s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně 
daně z převodu nemovitostí, s předkupním právem věcným za cenu kupní. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

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. Holman – nebudeme investovat do cizího majetku. 
D. Sukalovský – máme vše žádat po SÚS? Žádá zaslat zastupitelům digitální podobu projektu. 
Vyjmout ze smlouvy bod č. 5. 
Z. Kříž - město Kuřim se zavazuje ke spolupráci při uzavírání smluv o budoucích smlouvách 
s vlastníky dotčených pozemků, kdo to bude dělat? Smlouvu žádá doladit. 
D. Holman – žádá dodat základní situaci. 
 
Přijaté usnesení: 414/2013 - RM doporučuje ZM 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), soupisu prací (SP), zajištění 
inženýrské činnosti (IČ) a autorského dozoru (AD) se změnou. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (D. Holman). 
 
 
 

11. Závěrečný účet 2012 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2012. 
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“. Tato 
zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky a závěr přezkoumání je bez výhrad. 
Závěrečný účet byl v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a bude projednán finančním výborem. 
ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
Příloha: zpráva o hospodaření města 
 zprávy o výsledku 
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Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 
2012 s výrokem bez výhrad a vzít na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření“. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

12. Změna katastrálních hranic obcí Kuřim a Moravské Knínice 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, 12C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovali Mgr. P. Kavka a Mgr. 
D. Montagová) 
 
Odbory investiční a majetkoprávní byly pověřeny úkolem připravit materiál pro změnu hranic obcí 
Kuřim a Moravské Knínice. Podkladem je žádost Vladimíra Plašila a Lubomíra Fabíka doručená dne 
20. 5. 2013. 
 
Právní východiska 
Změny hranic obcí upravuje ustanovení § 26 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o takové 
změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení části obce. 
Uskutečňují se na základě dohody zúčastněných obcí po projednání s místně příslušným katastrálním 
úřadem. Uzavření dohody oznámí obec ministerstvu financí, příslušnému finančnímu a katastrálnímu 
úřadu. 
 
O změně hranic obcí rozhodují zastupitelstva těch obcí, u nichž dochází ke změnám hranic a to 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. j) zákona o obcích. Již v tomto rozhodnutí musí být označeny 
pozemkové parcely, které budou tvořit nové hranice s uvedením katastrálního území, do kterého 
budou nově včleněny. Pokud zastupitelstva obcí tuto změnu hranic schválí, uzavřou mezi sebou obce 
dohodu, která má povahu veřejnoprávní smlouvy. Spolu s dalšími náležitostmi je dohoda předložena 
katastrálnímu úřadu, který o změně hranic katastrálního území vydá rozhodnutí ve správním řízení. 
 
Příloha: 
- žádost 
- návrh nového uspořádání hranic 
- dohoda 
 
Přijaté usnesení: 415/2013 - RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody s obcí Moravské 

Knínice, se sídlem Kuřimská 99, Moravské Knínice, IČ 00488216, jejímž 
předmětem je změna hranic obcí. Do katastrálního území obce Moravské Knínice 
budou nově začleněny tyto pozemky: 
a) p. č. 3625/1 k. ú. Kuřim 
b) p. č. 3625/2 k. ú. Kuřim 
c) p. č. 3625/3 k. ú. Kuřim 
d) p. č. 3625/4 k. ú. Kuřim 
e) p. č. 3625/5 k. ú. Kuřim 
f) p. č. 3625/6 k. ú. Kuřim 
g) p. č. 3625/7 k. ú. Kuřim 
h) p. č. 3625/8 k. ú. Kuřim 
i) p. č. 3625/9 k. ú. Kuřim 
j) p. č. 3625/10 k. ú. Kuřim 
k) p. č. 3625/11 k. ú. Kuřim 
l) p. č. 3625/12 k. ú. Kuřim 
m) p. č. 3625/13 k. ú. Kuřim 
n) p. č. 3625/14 k. ú. Kuřim 
o) p. č. 3625/15 k. ú. Kuřim 
p) p. č. 3625/16 k. ú. Kuřim 
q) p. č. 3625/17 k. ú. Kuřim 
r) p. č. 3625/18 k. ú. Kuřim 
s) p. č. 3625/19 k. ú. Kuřim 
t) p. č. 3625/20 k. ú. Kuřim 
u) p. č. 3625/21 k. ú. Kuřim 
v) p. č. 3625/22 k. ú. Kuřim 
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w) p. č. 3625/23 k. ú. Kuřim 
x) p. č. 3625/24 k. ú. Kuřim 
y) p. č. 3629/2 k. ú. Kuřim 
z) p. č. 3629/3 k. ú. Kuřim 
aa) p. č. 3629/4 k. ú. Kuřim 
bb) p. č. 3629/5 k. ú. Kuřim 

 
 Do katastrálního území Kuřim budou nově začleněny tyto pozemky: 
 a) p. č. 4696 k. ú. Moravské Knínice 
 b) p. č. 4697 k. ú. Moravské Knínice 
 c) p. č. 4698/1 k. ú. Moravské Knínice 
 d) p. č. 4698/2 k. ú. Moravské Knínice 
 e) p. č. 4699 k. ú. Moravské Knínice 
 f) p. č. 4700 k. ú. Moravské Knínice 
 g) p. č. 4701 k. ú. Moravské Knínice 
 h) p. č. 4702 k. ú. Moravské Knínice 
 i) p. č. 4703 k. ú. Moravské Knínice 
 j) p. č. 4704 k. ú. Moravské Knínice 
 k) p. č. 4705 k. ú. Moravské Knínice 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

13. Ručitelské prohlášení 
(Příloha č. 13, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
RM odsouhlasila usnesením č. 147/2013 jednateli Centra technických služeb Kuřim, s.r.o., nákup 
nové techniky tj. vozidla s výměnnou mycí nástavbou. Společnost hodlá nákup tohoto vozidla 
financovat z úvěru, který přislíbila Komerční banka, a.s. Pro jeho získání je nutné ručitelské prohlášení 
města, jako zakladatele a jediného společníka v této společnosti. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku 

mezi městem Kuřim, IČ 00281964, a Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, 
k zajištění pohledávky ze střednědobého úvěru na dobu 5 let v maximální výši 
3 mil. Kč k financování vozidla s výměnnou mycí nástavbou pro společnost 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., IČ 26307189. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

14. Výhled investičních akcí na rok 2014 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města výhled investičních akcí na rok 2014. 
 
Přílohy: tabulka investičních akcí 
 
 
 

15. Kontrolní výbor – zápis 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá J. Herman, zpracovala S. Axmannová) 
 
ZM je předkládán v příloze zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 5. 6. 2013. 
 
Příloha: zápis z jednání dne 5. 6. 2013 
 zápis z pracovní skupiny KV 
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Návrh usnesení: RM doporučuje ZM uložit kontrolnímu výboru provést kontrolu účelového využití 
a dodržení smluvních podmínek dotací z Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi za rok 2012. 

 
Návrh usnesení: ZM ukládá RM řešit usnesení kontrolního výboru z provedené kontroly čerpání 

dotací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi. 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
 
 

16. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 5. 6. 2013. 
 
Na jednání SV bylo přijato toto usnesení: 
 
Přijaté usnesení: SV navrhuje doplnit Strategický plán rozvoje města Kuřimi, část III – návrhovou 

část v bodě B 3.1. - o tyto aktivity: 
- výstavba multifunkční stezky pro inline bruslaře 
- výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu stadionu 
- podpora stavby tribuny v areálu stadionu 

Hlasováno: pro 6. 
 
 
 

17. Půjčka obci Jinačovice 
(Příloha č. 17, 17A, 17B 17C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na město Kuřim se obrátila starostka obce Jinačovice se žádostí o poskytnutí půjčky ve výši 500.000 
Kč, kterou by obec Jinačovice prokázala vlastní finanční podíl obce na přijatých dotacích z OPŽP. 
 
Navrhováno je poskytnutí účelové půjčky ve výši 500.000 Kč s roční úrokovou sazbou 2 % p. a., která 
odpovídá současné sazbě u úvěru na výstavbu Wellness. Splácet by obec Jinačovice začala v lednu 
2014, termín splatnosti je 31. 12. 2014. Úroky by byly spláceny již od poskytnutí úvěru – srpen 2013, 
dle splátkového kalendáře. Ručení je navrhováno formou směnky, vystavenou na částku jistina + 
celkový úrok. 
 
Příloha: žádost obce Jinačovice 
 vyjádření zastupitelů města Kuřimi 
 smlouva vč. splátkového kalendáře 
 
Přijaté usnesení: 416/2013 - RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o půjčce s obcí 

Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim, IČ 00281883, s výší půjčky 500.000 Kč, 
splatností k 31. 12. 2014 a roční úrokovou sazbou ve výši 2 % p. a. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

18. Aling, s.r.o. – souhlas s převodem pozemku 
(Příloha č. 18, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, Brno, IČ 26262363, požádala dne 
17. 6. 2013 o souhlas s převodem pozemku p. č. 2615/13, k. ú. Kuřim, na společnost OC Kuřim, s.r.o., 
se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 29375223, která je investorem stavby obchodního centra 
a bude jejím vlastníkem a provozovatelem. 
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ALING, s.r.o., je vlastníkem předmětného pozemku na základě smlouvy kupní ze dne 23. 5. 2013, 
která byla uzavřena v souladu s usnesením ZM č. 1120/2011 ze dne 23. 8. 2011. K předmětnému 
pozemku je ve prospěch města Kuřim zřízeno předkupní právo jako právo věcné a to jak pro případ 
úplatného převodu, tak i pro případ bezúplatného převodu. Vzhledem k tomu, že společnost ALING, 
s.r.o., má záměr převést vlastnické právo k pozemku p. č. 2615/13, k. ú. Kuřim, na společnost OC 
Kuřim, s.r.o., požádala v souladu se smlouvou o souhlas města s tímto převodem. 
 
Pokud město souhlas udělí, předkupní právo věcné bude zachováno i po převodu na OC Kuřim, s.r.o. 
OMP doporučuje souhlas vydat, neboť předkupní právo zde slouží jako pojistka proti případnému 
obcházení původního záměru, jímž byla výstavba obchodních prostor. Jelikož je původní stavební 
záměr postupně naplňován a během několika týdnů dojde k dokončení stavby a vydání kolaudačního 
souhlasu, není důvod nabývat pozemek zpět do vlastnictví města. Navíc se město v kupní smlouvě 
zavázalo, že poskytne kupujícímu nebo jeho nástupci maximální součinnost s výmazem předkupního 
práva jako práva věcného a to do 10-ti dnů od vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě „Obchodní 
prostory Kuřim, ul. Tyršova“. 
 
Přijaté usnesení: 417/2013 - RM doporučuje ZM udělit společnosti ALING, s.r.o., se sídlem 

Mučednická 1322/35, Brno, IČ 26262363, souhlas s převodem vlastnického práva 
k pozemku p. č. 2615/13, k. ú. Kuřim, společnosti OC Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 29375223. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

19. Koupě bytové jednotky č. 892/1 na ul. Tišnovská 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město je vlastníkem tří bytových jednotek č. 1172/2, č. 893/3, č. 1173/4 v domě na ul. Tišnovská, který 
leží hned vedle objektu sociálního bydlení tzv. „moštárny“. Čtvrtá bytová jednotka č. 892/1 byla v rámci 
privatizace bytového fondu prodána v roce 2003 za cenu 193.287,- Kč panu Miroslavu Smílkovi, 
posledně bytem Tišnovská 892, Kuřim. Pan Smílek letos v lednu zemřel a momentálně běží dědické 
řízení, které je komplikováno faktem, že pan Smílek nezanechal přímé příbuzné a podle dostupných 
informací mají potenciální dědicové k možnosti nabýt dědictví rezervovaný přístup, neboť po panu 
Smílkovi nezůstal jen byt, ale i nějaké dluhy. Ve věci dědictví proběhne u notáře Mgr. Vavříčka jednání 
dne 9. 7. 2013. V případě, že dědicové dědictví odmítnou, připadne byt v rámci odúmrti státu. 
Případný nákup nemovitého majetku od státu by byl minimálně časově a administrativně náročnější 
než od dědice. 
 
Byt č. 892/1 je umístěn v I. nadzemním podlaží a sestává se ze dvou pokojů, kuchyně a příslušenství. 
Jeho celková výměra činí 67,29 m

2
. Vchod do bytu je orientován přímo naproti objektu sociálního 

bydlení a vzhledem k jeho rozloze a poloze by jeho koupě mohla být alternativou zatím 
nerealizovaného projektu rozšíření objektu sociálního bydlení. Koupí tohoto bytu by se město stalo 
100% vlastníkem celého domu a mohlo by bez právních komplikací (rozhodování spoluvlastníků) 
zvažovat např. i půdní vestavbu. 
 
Na základě v minulosti zpracovaných znaleckých posudků odhaduje OMP tržní hodnotu předmětného 
bytu v rozpětí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč. OMP však nemá podrobnější informaci o technickém stavu 
bytu. Z úřední činnosti pouze víme, že je ale momentálně odpojen od dodávek vody, el. energie 
a plynu. 
 
OMP doporučuje koupi této bytové jednotky a navrhuje nejprve tajným hlasováním stanovit max. limit 
kupní ceny, kterou může starosta potenciálním dědicům nabídnout v případě, že dědictví získají 
a budou mít zájem o prodej bytu městu. Pokud by došlo k dohodě všech zúčastněných stran, byl by 
na některém z následujících zasedání zastupitelstva předložen materiál ve věci nabytí předmětného 
bytu. 
 
Příloha – hlasovací lístek 
 
Přijaté usnesení: 418/2013 - RM doporučuje ZM pověřit starostu města jednáním ve věci koupě 

bytu č. 892/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 



 33 

1172 a 1173 na pozemcích p. č. 2747/3, p. č. 2746/1, p. č. 2746/2 a p. č. 2747/1 
vše k. ú. Kuřim za kupní cenu dle limitu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

Různé 
D. Sukalovský – měl být připraven materiál o navýšení pracovníků na OSPOD. Ptá se 
1. místostarosty, proč není materiál předložen? 
J. Koláček – vedoucí odboru ho nebyla schopna informovat, jak odbor pracuje. Ani o stavu, ani 
o fungování odboru. Měla poslat další poklady. 
D. Sukalovský – požadované podklady byly zaslány dnes ráno. 
A. Zimmermannová – změny OSPODu – od 1. 1. 2013 vstoupila účinnost novela zákona o sociálně 
právní ochraně dětí. Stoupla s tímto administrativa. Podle vzorce máme mít 5,5 úvazku pracovníků 
OSPODu. Máme nyní 3,2 úvazku. Je plně čerpána účelová dotace z JMK ve výši 100%. Nyní obce na 
základě vyhlášky začaly navyšovat počet pracovníků. Pokud navýšíme letos, potom bude navýšena 
dotace ještě na letošní rok. K 1. 1. 2015 musí obec naplnit standardy. Pokud nenaplníme a kontrola 
shledá, že není dostatečně vykonávána státní správa, poté odeberou městu výkon přenesené 
působnosti. 
O. Štarha – s navýšením souhlasí. 
A. Zimmermannová – minimálně 1 pracovník musí být přijat. 
 
 
 

Aktualizace strategického plánu rozvoje města 
(Příloha č. 21, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. A. Zimmermannová, PaedDr. D. Holman) 
 
Rada města Kuřimi schválila dne 20. 2. 2013 usnesením č. 113/2013 další postup aktualizace 
Strategického plánu rozvoje města Kuřimi (SPRM). Na základě tohoto usnesení probíhala jednání 
pracovních skupin, které navrhovaly změny ve znění původního SPRM v návrhové části a ve SWOT 
analýze. Na aktualizaci Situační analýzy pracoval konzultant původního SRPM Dr. Petr Daněk. 
 
Úplné znění návrhu aktualizovaného SRPM je dostupné na: 
http://www.kurim.cz/cs/samosprava/rozvoj-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta.html. 
 
Přijaté usnesení: 419/2013 - RM doporučuje ZM schválit aktualizaci Strategického plánu rozvoje 

města Kuřimi dle přílohy. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,37 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
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V Kuřimi dne 19. 6. 2013 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 6. 2013 
2, 2A, 2B  Ing. Milan Pangrác - dohody o přistoupení ke smlouvám 
3, 3A   Tomáš Plavec – žádost o zřízení letní zahrádky 

Zborovská 828-830 – kryt CO 
Manž. Juranovi – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 

4   Manželé Valáškovi – nájemní smlouva 
5, 5A – 5D  Libor Červínek bytem Šardice – nájem pozemku na letní zahrádku 

Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 
6, 6A, 6B E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, TS 

Vrchlického st. úpr. TS“ 
7, 7A   Vyřazení majetku 
8, 8A   „Zpevněný manipulační prostor na ul. Smetanova“ 
9, 9A Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ Kuřim, ul. Jánská – oprava zpevněných ploch 

a kaple“ 
10, 10A   Retenční nádrž na ul. Dlouhá - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 
11, 11A, 11B  Závěrečný účet 2012 
12, 12A   Dotace Seiferos 
13, 13A, 13B, 13C Změna zajišťování školního stravování v Základní škole, Kuřim, Jungmannova 

813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci 
14, 14A, 14B, 14C Petice „za zachování školní jídelny na ZŠ Jungmannova“ 
15, 15A, 15B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Výběr poskytovatele 

telekomunikačních služeb“ 
16, 16A   Odpojení nouzového výlezu z krytu CO 
17, 17A Dar za výhru v soutěži „Věnuj nepotřebný mobil“ pro Základní školu Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizaci 
18, 18A   Pořádání farmářských trhů – dodatek ke smlouvě 
19, 19A, 19B, 19C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
20, 20A Dohoda o spolupráci při pořádání akce „Výstava nejlepších fotografií 

moravskoslezského mapového okruhu“ 
21, 21A, 21B Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace o souhlas s přijetím peněžitého daru a souhlas 
s uzavřením smlouvy 

22, 22A   Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 99/2007 
23, 23A   „Studie optických tras pro Město Kuřim“ 
24, 24A   „Oprava oken ZUŠ Kuřim“ 
25, 25A   Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
26, 26A   Zápis z jednání komise dopravy dne 17. 6. 2013 
27   Průběžná zpráva o inventarizaci školy 
28, 28A Dodatek č. 1: „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské 

a kulturní centrum v Kuřimi“ 
29, 29A, 29B Výběrové řízení „Úprava chodníku, veřejného osvětlení, odvodnění v ul. 

Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ 
30, 30A, 30B Výběrové řízení „Úprava chodníku, veřejného osvětlení a odvodnění v ulici 

v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ 


