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Z á p i s   č í s l o  19/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 10. 7. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Filip 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 na jednání dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 7. 2013 
 

2.  Zřízení pracovního místa – OSVP 
 

3.  Ing. Kasim Al-Dury – žádost o prominutí úroků z prodlení 
3.1.  Manž. Juranovi – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
3.2.  Jana Musílková – odložení žádosti o pronájem bytu 
3.3.  Vlastimila Klusáková, Lukáš Klusák – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu 
3.4.  Bronislav Melichar 
3.5.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
3.6.  Bytová jednotka č. 1122/9, ul. Bezručova čtvrť - Smlouva o připojení 

k distribuční soustavě - zvýšení rezervovaného příkonu 
 

4.  Nájem pozemků u retenční hráze 
4.1.  Smlouva o spolupráci ve věci nákupu el. energie a plynu 

 
5.  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – zřízení věcného břemene 

pro stavbu „GSM-R, Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno“ 
5.1.  Libor Červínek bytem Šardice xxx – nájem pozemku na letní zahrádku 

 
6.  Vyřazení majetku 

 
7.  Výběrové řízení „Instalace EZS, EKV a CCTV MŠ Zborovská, MŠ Brněnská, MŠ 

Kpt. Jaroše, MŠ Jungmannova, MŠ Komenského“ 
 

8.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
„Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

 
9.  „Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně“ – Schválení investiční akce 

 
10.  Pověření k zastupování osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům 

 
11.  Smlouva o výpůjčce kontejnerů 

 
12.  Výjimky z dopravního značení 
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13.  Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
 

14.  Zápis komise stavební ze dne 1. 7. 2013 
 

15.  Rozpočtové opatření č. 6 
 

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

 
17.  Zápis z jednání komise dopravy dne 8. 7. 2013 

 
18.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

projekt Medové dny 
 

19.  Smlouvy J&T Banka a.s. 
 

20.  Česká školní inspekce – výsledek šetření stížnosti paní L. V., bytem Kuřim 
 

21.  Užití loga města Kuřimi 
 

22.  Upozornění na porušování pracovních povinností 
 

23.  Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části 
města 

 
 24.  Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 7. 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 3. 7. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 428/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 3. 7. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

3. Ing. Kasim Al-Dury – žádost o prominutí úroků z prodlení 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 22. 5. 2013 pod č. usn. 311/2013 schválila zpětvzetí výpovědi nájmu 
nebytového prostoru č. 844/9 umístěného v I. NP domu č. p. 839, 840, 841, 842, 843 a 844 v ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi panu Ing. Kasimu Al-Durymu, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
IČ 49487477. 
Nájemci za dobu neplacení nájmu a služeb spojených s užíváním nebytového prostoru vznikl úrok 
z prodlení ve výši xxxxx Kč. Dne 13. 6. 2013 uhradil nájemce polovinu – tj. xxxxx Kč a současně 
požádal o prominutí druhé poloviny úroku z prodlení. 
OMP doporučuje druhou ½ dlužné částky prominout. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – vždy promíjíme ½ úroku z prodlení, udělejme to i nyní. 
 
Přijaté usnesení: 429/2013 - RM schvaluje prominutí úroku z prodlení z dlužného nájemného 

k nebytovému prostoru č. 844/9 ve výši xxxxx Kč panu Ing. Kasimu Al-Durymu, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 49487477. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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3.1. 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. xxx, xxx 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 xxxxxx Kč. 
Dne 12. 6. 2013 požádal pan Juran o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu. 
 
RM na své schůzi dne 19. 6. 2013 schválila pod č. usn. 381/2013 dodatek č. 1 nájemní smlouvy 
uzavřené s manž. Juranovými, kterým se mění doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 
30. 9. 2013 s možností prolongace. Nájemní smlouva na dobu určitou byla uzavřena dne 21. 6. 2013 
s účinností od 1. 7. 2013. 
OMP z důvodu aktivního přístupu nájemce a z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje žádosti 
o zpětvzetí výpovědi vyhovět. 
 
Přijaté usnesení: 430/2013 - RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. xxxxx umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxx, xxx, k. ú. Kuřim, jehož 
společnými nájemci jsou manž. František a Helena Juranovi, oba trvale bytem xx 
xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

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

3.2. Jana Musílková – odložení žádosti o pronájem bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Jana Musílková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, je od 9. 3. 2011 v evidenci žadatelů 
o pronájem obecního bytu. Je pravidelně zařazována do pořadníku žadatelů a vždy byla umístěna ve 
skupině s nejvyšším bodovým ohodnocením bytové potřebnosti. Od roku 2011 nabízelo město paní 
Musílkové tyto volné bytové jednotky: 
 

bytová jednotka velikost období konání VŘ účast na VŘ 

Nádražní 1260/33 1+1    září 2011 nedostavila se 

Bezručova čtvrť 1122/7 1+kk    listopad 2011 nedostavila se 

Wolkerova 947/15 2+kk    květen 2012 nedostavila se 

Wolkerova 947/23 1+kk    květen 2012 nedostavila se 

Nádražní 1260/57 1+1    srpen 2012 
úředním zápisem odmítla 
nabízený byt 

Wolkerova 947/43 1+kk    říjen 2012 
úředním zápisem odmítla 
nabízený byt 

 
Paní Musílková má tři děti a nabízené bytové jednotky odmítala proto, že byly velikostně nevyhovující. 
 
Výše uvedené bytové jednotky byly žadatelům o byt nabízeny podle Vyhlášky Města Kuřimi č. 9/1999, 
o volných bytech v majetku Města a bytových náhradách. Tato vyhláška byla zrušena a nahrazena 
novými Pravidly Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách 
(dále jen „pravidla“).  
Pravidla jsou účinná od 1. 1. 2013. Do pravidel byl doplněn v Čl. 5, odst. 5), který zní: 
5) Žádost žadatele, jenž nabízený byt odmítl nebo se k výběrovému řízení nedostavil osobně ani 
prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce, bude odložena a po dobu 2 let nebude žadatel do 
pořadníku zařazován. Výjimku z tohoto ustanovení uděluje na základě písemné žádosti rada města 
svým usnesením. 
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Všichni žadatelé umístění v pořadníku č. 32 byli s novými pravidly, vč. Čl. 5, odst. 5) seznámeni 
písemně. Vzhledem k tomu, že město mělo v březnu 2013 pět volných bytů, rozeslal OMP pozvánky 
k účasti ve výběrových řízeních dle pravidel. Paní Musílková byla pozvána celkem na čtyři výběrová 
řízení, a to na obsazení těchto bytových jednotek: Tišnovská 1173/4 – 2+1, Bezručova čtvrť 1123/8 – 
2+1, Wolkerova 947/23 – 1+kk a Wolkerova 947/28 – 1+kk. 
Paní Musílková se jako jediná zúčastnila prvního výběrového řízení dne 17. 4. 2013 na obsazení 
bytové jednotky č. 1173/4 v ul. Tišnovská, avšak tento byt odmítla. Zúčastnila se i druhého 
výběrového řízení dne 17. 4. 2013 na obsazení bytové jednotky č. 1123/8 v ul. Bezručova čtvrť. Zde 
ovšem neuspěla a bytovou jednotku získali jiní žadatelé. 
RM následně svými usneseními č. 248/2013 a č. 249/2013 ze dne 24. 4. 2013 obě výběrová řízení 
konaná dne 17. 4. 2013 zrušila. 
OMP vyhlásil nová výběrová řízení na obsazení čtyř výše uvedených bytových jednotek. Výběrová 
řízení se konala ve dnech 13. 5. 2013 a 15. 5. 2013. 
Paní Musílková se výběrového řízení na obsazení bytové jednotky č. 1173/4 v ul. Tišnovská bez 
omluvy nedostavila a v dalších třech výběrových řízeních neuspěla, čímž naplnila ustanovení Čl. 5 
odst. 5) pravidel. 
OMP přípisem ze dne 3. 6. 2013 paní Musílkové oznámil, že její žádost o pronájem bytu bude 
odložena a po dobu 2 let nebude zařazována do pořadníku, a to z důvodu nedostavení se na 
výběrové řízení. 
Dne 18. 6. 2013 požádala paní Musílková o zrušení odložení její žádosti o pronájem bytu a žádá, aby 
byla i nadále zařazována do pořadníku. Jako důvod odmítnutí bytové jednotky č. 1173/4 v ul. 
Tišnovské uvádí, že je samoživitelka, má tři děti a finančně by nezvládla opravu této bytové jednotky. 
Dalšími důvody odmítnutí tohoto bytu, které uvedla při výběrovém řízení dne 17. 4. 2013, jsou péče 
o dítě a velká vzdálenost z centra (škola, doprava). Také se domnívala, že opakovaného výběrového 
řízení se účastnit nemusí. 
 
OMP je však toho názoru, že důvody paní Musílkové nejsou tak závažné. Bytová jednotka odpovídá 
standardům obecního bytu a vyžaduje pouze běžnou údržbu (úklid, výmalba,…). V červnu 2013 zde 
byla vyměněna dřevěná okna za plastová. O této skutečnosti byli uchazeči informováni. Autobusová 
zastávka je vzdálena cca 5 minut pěší chůze, paní Musílková má děti ve věku 19, 16 a 11 let. 
Zdravotní postižení dětí nebylo nijak prokázáno. OMP se tedy domnívá, že v tomto věku jsou děti 
víceméně samostatné a schopné se z této části Kuřimi do škol dopravit. 
Paní Musílková měla od roku 2011 dostatek příležitostí k získání obecního bytu. Za tu dobu se mohla 
„provyměňovat“ k většímu bytu, např. v roce 2012 nabízelo město stávajícím nájemcům k výměně 4 
dvoupokojové bytové jednotky. 
Z výše uvedených důvodů nedoporučujeme radě města udělit požadovanou výjimku. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,06 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – je toho názoru, že důvody paní Musílkové nejsou tak závažné, proto by výjimku neschválil. 
 
Návrh usnesení: RM uděluje výjimku z ustanovení v Čl. 5 odst. 5) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, 

o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, paní Janě Musílkové, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schvaluje zařazení žádosti o pronájem 
bytu paní Musílkové do následujícího pořadníku žadatelů o pronájem obecního 
bytu. 

Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1(D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

3.3. Vlastimila Klusáková, Lukáš Klusák – žádost o zpětvzetí 
výpovědi nájmu 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Vlastimila Klusáková a pan Lukáš Klusák jsou společnými nájemci bytu č. xxxxxxx, 1+1, 
umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxv ul. xxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích 
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p. č. 2131/3, p. č. 2131/2 a p. č. 2131/1 vše v obci a k. ú. Kuřim. Společný nájem bytu byl schválen 
usnesením RM č. 680/2012 ze dne 5. 12. 2012 a dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na dobu neurčitou 
byl uzavřen dne 14. 1. 2013. 
RM na své schůzi dne 24. 4. 2013 pod č. usnesení 222/2013 schválila společným nájemcům výpověď 
nájmu bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou (ke dni 30. 4. 2013 činila dlužná částka xxxxxxx Kč). Panu 
Klusákovi byla výpověď doručena dne 22. 5. 2013, paní Klusáková si zásilku nepřevzala. 
Dne 5. 6. 2013 zaplatili společní nájemci dlužnou částku ve výši xxxxxxx Kč, dne 26. 6. 2013 byl 
zaplacen nájem za měsíce květen a červen 2013, čímž jsou uhrazeny veškeré jistiny. 
Téhož dne požádala paní Klusáková o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu. 
OMP z důvodu aktivního přístupu společných nájemců a z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje 
žádosti o zpětvzetí výpovědi vyhovět, ovšem jen v případě, že společní nájemci přistoupí na režim 
nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou tří měsíců. Tento model byl zaveden i u ostatních 
dlužníků, u kterých RM v minulosti rozhodla o zpětvzetí výpovědi. 
Poplatek z prodlení činí ke dni uhrazení jistiny částku ve výši xxxxxxx Kč. Řešení poplatku z prodlení 
předloží OMP na žádost paní Klusákové na pozdější schůzi RM. 
 
Přijaté usnesení: 431/2013 - RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. xxxxxx umístěného 

v podkroví bytového domu č. p. xxxx, xxxx, xxxx v ul. xxxxxxxxxxxxxxx na 
pozemcích p. č. 2131/3, 2131/2, 2131/1 vše v obci a k. ú. Kuřim, jehož společnými 
nájemci jsou paní Vlastimila Klusáková, trvale bytem Šebrov - Kateřina x, a pan 
Lukáš Klusák, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

 
Přijaté usnesení: 432/2013 - RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. xxxxxxx 

umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxxx, xxxx, xxxx ul. xxxxxxxxxxxxx na 
pozemcích p. č. 2131/3, 2131/2, 2131/1 vše v obci a k. ú. Kuřim se společnými 
nájemci paní Vlastimilou Klusákovou, trvale bytem Šebrov – Kateřina x, a panem 
Lukášem Klusákem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož předmětem 
je změna doby nájmu na dobu určitou do 31. 10. 2013 s možností prolongace. 

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

3.4. Bronislav Melichar 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Hana Melicharová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 69760411, byla nájemcem části 
nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 47,35 m

2
 a části nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 

22,04 m
2
, které jsou umístěny v domě č. p. 1116, 1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Nájemní 

vztah byl ošetřen nájemní smlouvou č. 214/2002 ze dne 30. 9. 2002 na dobu neurčitou a nájemní 
smlouvou č. 132/2003 ze dne 15. 8. 2003 na dobu neurčitou. Dne 1. 4. 2013 došlo k prodeji podniku – 
prodejny Zdravé výživy. Novým nájemcem se stal pan Bronislav Melichar, který od paní Melicharové 
převzal veškeré závazky. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 20. 2. 2013 pod číslem usnesení 109/2013 schválila výpověď 
výše uvedených nájemních smluv. Výpověď byla paní Melicharové doručena dne 11. 4. 2013. 
Výpovědní lhůta činila jeden měsíc, povinnost vyklidit nebytový prostor tak měl nájemce do 
31. 5. 2013. 
Dne 29. 5. 2013 uhradil pan Melichar dlužné nájemné ve výši xxxxxxx Kč (nájemné a zálohy na služby 
do 31. 3. 2013). Nájemné a zálohy na služby za měsíce duben a květen 2013 byly uhrazeny dne 
27. 6. 2013. 
Vzhledem k tomu, že o zpětvzetí výpovědi nájmu pan Melichar nepožádal, nájemní vztah ošetřený 
smlouvou č. 214/2002 a smlouvou č. 132/2003 ke dni 31. 5. 2013 skončil. Dne 28. 6. 2013 požádal 
pan Melichar o pronájem částí nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 47,35 m

2
 a výměře 22,04 m

2
 

za stávajících podmínek. 
Řešení úroku z prodlení bude předloženo na další jednání RM. 
 
OMP doporučuje vyhlásit ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na pronájem 
předmětného nebytového prostoru. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – byl by pro to, aby se záměr schválil až po úhradě všech závazků. 
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P. Kavka – dluhy byly zaplaceny, prostor je právně volný. 
Z. Kříž – je uhrazen poplatek z prodlení? 
P. Kavka – ten ještě není vyčíslen. Každopádně záměr může být vyhlášen. 
 
Přijaté usnesení: 433/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem částí nebytového prostoru č. 1116/9 

o výměře 47,35 m
2
 a 22,04 m

2
 umístěného v I. PP domu č. p. 1116, 1117, 1118 

v ul. Bezručova čtvrť na pozemcích p. č. 2131/3, p. č. 2131/2 a p. č. 2131/1, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, panu Bronislavu Melicharovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 
Kuřim, IČ 13416944, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 
ve výši 60,- Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + zálohy na služby. 

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

3.5. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
Předmět (název) zakázky: „Výměna oken v obecních bytech“ 
Evidenční číslo zakázky: B-OMP-2013-006 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor majetkoprávní (OMP) 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Předseda SVJ Bezručova čtvrť 839 – 844, pan Zbyněk Kleibel, přednesl na shromáždění SVJ záměr 
opravit fasádu celého bytového domu. Tento záměr byl na shromáždění SVJ schválen a oprava 
fasády proběhne ve dvou fázích, část letos a zbytek příští rok. S ohledem na tento schválený záměr 
by bylo vhodné, aby město vyměnilo stávající okna za nová, neboť pozdější výměnou by mohl být 
ohrožen technický stav nové fasády. Město Kuřim je v tomto SVJ vlastníkem tří bytů, kterých by se 
výměna oken dotkla. Dále OMP eviduje několik žádostí nájemců obecních bytů o výměnu oken. Jedná 
se o dřevěná okna, která jsou ve špatném technickém stavu. 
Okna budou vyměněna v těchto bytových jednotkách: 
č. 843/2, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, byt 2+1, nájemce U. J. 
č. 844/1, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, byt 2+1, nájemce K. M. 
č. 844/5, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, byt 2+1, nájemce K. V. 
č. 897/2, ul. Na Královkách, Kuřim, byt 2+1, nájemce manž. J. 
č. 1260/57, ul. Nádražní, Kuřim, byt 1+1, nájemci manž. M. 
č. 1260/59, ul. Nádražní, Kuřim, byt 1+1, nájemce S. L. – jedno okno již bylo vyměněno 
č. 817/1, ul. Legionářská, Kuřim, byt 1+1, nájemci manž. G. 
 
Jelikož se jedná o výměnu oken v sedmi obecních bytech, předpokládaná hodnota přesáhne 100 tis. 
Kč bez DPH, ale nepřesáhne 250 tis. Kč bez DPH. Dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, schvaluje znění výzvy k podání nabídky rada 
města. 
Akce bude kryta finanční částkou z rozpočtu města na rok 2013, ORG – 1031 000 000. 
OMP doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené 
zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, dále doporučuje radě města 
schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící 
komise. Komise musí být min. tříčlenná, z toho jeden člen musí být radní. 
 
Příloha A – Výzva k podání nabídky 
Příloha B – Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Přijaté usnesení: 434/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Výměna oken v obecních bytech“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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3.6. Bytová jednotka č. 1122/9, ul. Bezručova čtvrť - Smlouva 
o připojení k distribuční soustavě - zvýšení rezervovaného příkonu 
(Příloha č. 3, 3C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. 1122/9 umístěné v I. PP bytového domu č. p. 1122, 
1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim. Při předání bytu po ukončení nájemní smlouvy s panem 
Rudolfem Bikárem ke dni 31. 10. 2012 bylo zjištěno, že v bytě je demontován elektroměr. Vzhledem 
k tomu, že od 1. 8. 2013 se do bytu opět nastěhuje pan R. B. (nyní nájemce podkrovního bytu 
č. 1122/7), nechalo město znovu namontovat elektroměr – nyní je smlouva uzavřena na hodnotu 
hlavního jističe 1 x 16 A. Jelikož je v bytě nový celoelektrický sporák, je potřeba zajistit zvýšení 
rezervovaného příkonu z 1 x 16 A na 3 x 20 A, a uzavřít novou smlouvu o připojení k distribuční 
soustavě na místo spotřeby č. 3100528865. Podíl města na oprávněných nákladech provozovatele 
distribuční soustavy za zvýšení rezervovaného příkonu činí 6.800 Kč. 
OMP doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12066527 a úhradu za zvýšení rezervovaného příkonu ve výši 
6.800 Kč. 
 
Příloha C - Návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 435/2013 - RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12066527“ a s úhradou za zvýšení 
rezervovaného příkonu ve výši 6.800 Kč na místo spotřeby č. 3100528865, adresa 
odběrného místa: Bezručova čtvrť 1122, 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). 
 
 
Z jednání odešel v 14,14 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

9. „Wellness Kuřim – rozšíření parní lázně“ – schválení investiční 
akce 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovali Ing. Sojka a Ing. D. Ševčíková) 
 
Po zkušenostech nabytých provozem Wellness Kuřim navrhuje provozovatel zrušení automatů na 
občerstvení v místnosti č. 2.78 a do uvolněného prostoru umístit další, velmi žádanou parní kabinu. 
Stávající parní kabina pro max. 6 osob je kapacitně nedostačující (zejména v odpoledních a večerních 
hodinách a o víkendech a svátcích se na některé návštěvníky vůbec nedostane). Kabiny nabídnou 
v jeden okamžik různá aroma, což ještě zvýší komfort návštěvníkům. V hodinách, kdy bude slabá 
návštěvnost, bude v chodu jedna z vybraných parních kabin, k zásadnímu navýšení nákladů na 
energie ani k nadměrné spotřebě vonných esencí nedojde. Možnost provozovat dvě parní kabiny také 
povede ke snadnější údržbě a očistě zařízení, a vyvíječ páry, který dnes běží denně, nebude tak 
zatížen – prodlouží se jeho životnost. 
Občerstvení návštěvníků Wellness navrhuje provozovatel řešit zrušením automatů na občerstvení, 
jejichž umístění v bazénovém prostředí se ukázalo jako ne příliš vhodné, a prostor pro občerstvení 
přesunout do mokrého koutku vedle brouzdaliště, m. č. 2.32. Občerstvení se bude objednávat přes 
dotykovou obrazovku, objednané nápoje a pokrmy bude podávat obsluha restaurace přes nově 
zbudované výdejní okénko z místnosti č. 2.11. 
 
Investiční záměr byl projednán v RM 10. dubna 2013 v rámci Zprávy o činnosti WK a nebyly k němu 
žádné výhrady. 
Společností TIPRO projekt s.r.o. byl zpracován podrobný projekt na tuto změnu a odhad investice je 
cca 1,17 mil. Kč bez DPH. Projekt byl projednán s KHS a HZS a na OSVO byla podaná žádost 
o ohlášení stavebních prací.  
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 9054 000 000.  
Wellness Kuřim a OI doporučuje radě města schválit tuto investici a souhlasit s vypsáním zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací s předpokládanou cenou 
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1.150.000,- Kč bez DPH tak, aby rozšíření služeb sloužilo návštěvníkům Wellness Kuřim už 
o vánocích 2013.  
 
Příloha: Evidenční list zakázky 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,15 hod. Ing. J. Sojka – jednatel společnosti Wellness Kuřim. 
 
 
Diskuse: 
J. Sojka – navrhuje pořízení parní sauny. Pokud se v II. pololetí ukáže, že to nebylo dobrým krokem, 
bude se řešit z peněz Wellness a nebude žádat o navýšení rozpočtu. 
D. Sukalovský – kdo bude dělat výběrové řízení? 
J. Sojka – město Kuřim. Stanoví se zadávací podmínky, které budou předloženy do dalšího jednání 
rady města. 
O. Štarha – žádá připravit výběrové řízení ve spolupráci s Ing. Ševčíkovou, odbor investiční. 
 
Přijaté usnesení: 436/2013 - RM schvaluje investici „Wellness Kuřim – rozšíření parní lázně“ 

a souhlasí s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zhotovitele stavebních prací s předpokládanou cenou 1.150.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 14,21 hod. Ing. J. Sojka. 
 
 
 

5. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – zřízení 
věcného břemene pro stavbu „GSM-R, Kolín – Havlíčkův Brod – 
Křižanov - Brno“ 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, dále jen „SŽDC“, jako investor stavby „GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod 
– Křižanov – Brno“ dále jen „stavba“, zaslala Městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou, která řeší výstavbu železniční 
mobilní rádiové digitální sítě GSM-R – viz příloha A1, A2, A3, A4, A5, A6. 
V rámci této stavby dojde k výstavbě nového železničního diagnostického optického kabelu (DOK), 
resp. k uložení 2-3 ks trubek HDPE o průměru 40 mm, do kterých se DOK zafukuje. Trubky HDPE 
budou položeny do zemní trasy v celém úseku Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno. 
Stavbou budou dotčené pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 123, 216, 217/6, 
217/7, 217/8, 217/29, 247/4, 320/2, 375, 1080/1, 1103, 1258, 2760/3, 2773/9, 2775, 2777/1, 2778, 
2779, 2781 a 3661/2 vše v k. ú. Kuřim. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za cenu dle znaleckého posudku, který 
předloží SŽDC. 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 A1, A2, A3, A4, A5, A6 – situace v katastrální mapě 
Příloha B – smlouva 
Příloha C - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 437/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, IČ 701994234, jako oprávněného z věcného břemene ve věci uložení 
optického kabelu v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 123, 216, 217/6, 
217/7, 217/8, 217/29, 247/4, 320/2, 375, 1080/1, 1103, 1258, 2760/3, 2773/9, 
2775, 2777/1, 2778, 2779, 2781 a 3661/2 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do 
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doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Z. Kříž), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

5.1. Libor Červínek, bytem Šardice xxx – nájem pozemku na letní 
zahrádku 
(Příloha č. 5, 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. 
RM dne 19. 6. 2013 unesením č. 383/2013 schválila pronájem předmětného pozemku: 
 
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 m2 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/m2/rok s roční valorizací. 
 
Nyní pan Červínek od záměru odstoupil z důvodu ukončení své činnosti ve sportovním baru. 
Na základě výše uvedeného OMP navrhuje usnesení č. 383/2013 zrušit. 
 
Přijaté usnesení: 438/2013 - RM ruší usn. RM č. 383/2013 ze dne 19. 6. 2013 ve věci pronájmu 

části pozemku parc. č.  287/1 v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

6. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 6, 6A, 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 tří opotřebovaných kancelářských křesel 
Florida je 200 Kč/ks. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – majetek nabízet k prodeji občanům města, nejen zaměstnancům úřadu. 
 
Přijaté usnesení: 439/2013 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

7. Výběrové řízení „Instalace EZS, EKV a CCTV MŠ Zborovská, MŠ 
Brněnská, MŠ Kpt. Jaroše, MŠ Jungmannova, MŠ Komenského“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
Název (předmět) zakázky: Instalace EZS, EKV a CCTV MŠ Zborovská, MŠ Brněnská, MŠ Kpt. 

Jaroše, MŠ Jungmannova, MŠ Komenského 
Zajišťující odbor (ZO): Mateřská škola Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. L. Slámová, Ing. J. Honců) 
 

V souladu s usnesením rady města č. 326/2013 ze dne 22. 5. 2013, kterým bylo schváleno čerpání 

prostředků z investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, 
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příspěvková organizace, předkládá Mgr. Lenka Slámová v souladu s vnitřní směrnicí rady města 

Kuřimi č.1/2009/RM o veřejných zakázkách Města Kuřimi ke schválení výzvu k podání nabídky vč. 

návrhu členů hodnotící komise na výše uvedenou zakázku. Předpokládaná hodnota zakázky je 500 

tis. Kč vč. DPH. Jedná se o dodávku a montáž elektronického zabezpečovacího systému, elektronické 

kontroly vstupu a kamerového systému pro objekty MŠ. 

 
Návrh hodnotící komise: 
Členové:   Náhradníci: 
Jiří Koláček   Ing. Oldřich Štarha 
Mgr. Lenka Slámová  Alena Brázdová 
Ing. Jindřiška Honců  Stanislav Bartoš 
Ing. Petr. Němec  Ing. Miluše Macková 
Mgr. Hana Němcová  Mgr. Dagmar Montagová 
 
Příloha: Výzva k podání nabídky 
 
Přijaté usnesení: 440/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem „Instalace EZS, EKV a CCTV MŠ Zborovská, MŠ Brněnská, MŠ 
Kpt. Jaroše, MŠ Jungmannova, MŠ Komenského“, a schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu. 

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

8. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi - „Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská – rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Kuřim ul. Tyršova, Tišnovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

(projektová dokumentace) 
Číslo akce v rozpočtu města: Evidenční číslo v knize zakázek: C-OI-2013-003 
Zajišťující odbor (ZO):    Odbor investiční 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v ulicích Tišnovská a Tyršova bude realizovat opravy 
povrchů vozovek, které by měly snížit hluk z dopravy v Kuřimi. Město Kuřim považuje za vhodné 
v souvislosti s touto opravou provést pod těmito komunikacemi nejnutnější opravy vodohospodářské 
infrastruktury. Jedná se o rekonstrukci stoky DN 400 v ul. Tišnovská – křižovatka s ulicí Buďárkova, 
rekonstrukci stoky DN 300 v ul. Tyršova u sokolovny, rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Tyršova 
u nám. 1. května a vybudování kanalizačních přípojek u domů v ulici Tyršova- Tišnovská. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové 
dokumentace výše uvedené zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, 
o zakázkách města Kuřimi, dále doporučuje radě města schválit znění výzvy k podání nabídky 
a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
Žádáme vás o vyčlenění částky ve výši 300.000 Kč z  ORGu 1008 000 000 Projekty na realizaci 
projektové dokumentace. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční. 
 
Příloha: Výzva k podání nabídky 
Příloha: Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
Příloha: Návrh SOD 
 
Přijaté usnesení: 441/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení „Kuřim, ul. Tyršova, 

Tišnovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (projektová dokumentace), dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu a vyčlenění částky 300.000 Kč z ORG 108 000 00 
Projekty na realizaci zakázky. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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4.1. Smlouva o spolupráci ve věci nákupu el. energie a plynu 
(Příloha č. 4, 4B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Organizačně správní institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 01707060, nabídl městu 
spolupráci při centralizovaném nákupu el. energie a plynu na rok 2014. Jde o organizaci založenou 
Jihomoravským krajem v rámci projektu Regionpasy. 
Město uhradí společnosti odměnu ve výši 1.000,- Kč a poplatek ve výši 1,4% z celkového objemu 
obchodu nakoupených komodit, který zahrnuje burzovní poplatky a odměnu dohodci. Na komoditní 
burze nelze obchodovat přímo ale pouze skrze certifikované dohodce. Organizačně správní institut, 
o.p.s., vysoutěžil za dohodce společnost FIN-servis, a.s., se sídlem Vrbenského 2040, Kladno. 
V rozpočtu máme na nákup komodit v ORG 1122000000 vyčleněnu částku ve výši 180.000 Kč, která 
by měla veškeré závazky pokrýt. 
 
OMP a OF v rámci transparentnosti finančních toků doporučují, aby tuto smlouvu uzavřelo město 
pouze samo za sebe. Pokud jde o organizace zřízené a založené městem, bylo by vhodné, aby rada 
města v rámci své pravomoci zřizovatele či valné hromady doporučila statutárním zástupcům 
jednotlivých organizací uzavření stejné smlouvy samostatně jejich jménem. 
 
Příloha – smlouva o spolupráci 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,29 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – v loni bylo město centrálním zadavatelem a nákup zajišťovalo pro všechny městské 
organizace. Nyní je navrhováno, aby byla centrálním zadavatelem společnost Organizačně správní 
institut, o.p.s., která zajistí nákupu el. energie a plynu na rok 2014 pro město Kuřim. Jednotlivé 
organizace zřízené městem se připojí k nákupu samostatně. 
D. Sukalovský – byl by spíše pro to, abychom soutěžili cenu za všechny organizace dohromady. 
P. Kavka – nyní je spíše pro to, aby si náklady nesli příspěvkové organizace sami. 
 
 
Na jednání se v 14,37 hod. dostavil Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního. 
 
 
A. Varmužka – v rámci transparentnosti finančních toků doporučuje, aby smlouvu uzavřelo město 
pouze samo za sebe. 
D. Sukalovský – můžeme náklady přeúčtovat jednotlivým organizacím? 
A. Varmužka – všechno by bylo zbytečně složité. 
D. Sukalovský – navrhuje na základě usnesení uložit ředitelům a jednatelům městských organizací 
uzavření stejné smlouvy samostatně jejich jménem. 
 
Přijaté usnesení: 442/2013 - RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem 

Kuřim uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Organizačně správní institut, 
o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 01707060, jejímž předmětem je nákup el. 
energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno na období od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 443/2013 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o., se 

sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, ukládá jednateli společnosti 
Ing. J. Sojkovi uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Organizačně správní 
institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 01707060, jejímž předmětem je 
nákup el. energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno na období 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 444/2013 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26307189, 
ukládá jednateli společnosti Ing. L. Tomšů uzavřít smlouvu o spolupráci se 
společností Organizačně správní institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, 
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IČ 01707060, jejímž předmětem je nákup el. energie a plynu na Českomoravské 
komoditní burze Kladno na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 445/2013 - RM schvaluje smlouvu o spolupráci se společností Organizačně 

správní institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 01707060, jejímž 
předmětem je nákup el. energie a plynu na Českomoravské komoditní burze 
Kladno na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 14,41 hod. Ing. A. Varmužka a Mgr. P. Kavka. 
 
 

10. Pověření k zastupování osoby zbavené způsobilosti k právním 
úkonům 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá J. Koláček, zpracovala Bc. Taťána Sojková 
 
Pravomocným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov, č. j. Nc 582/2012-36 ze dne 20. 2. 2013, 
bylo město Kuřim ustanoveno opatrovníkem p. Pavla J., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
č. xxx, Kuřim, který byl citovaným rozsudkem zbaven způsobilosti k právním úkonům. Pan Pavel J. je 
poživatelem invalidního důchodu. 
Právní moc nabylo rozhodnutí dne 30. 3. 2013, právní moc byla vyznačena Okresním soudem Brno-
venkov dne 21. 6. 2013. 
Vedoucí odboru sociálních věcí a prevence navrhuje, aby zastupováním města Kuřimi, tedy veřejným 
opatrovníkem, byla pověřená paní Renáta Malásková, Dis., referentka odboru sociálních věcí 
a prevence. 
Paní Renáta Malásková, DiS., je s nesvéprávným občanem v dlouhodobém kontaktu v rámci 
komplexní sociální práce a pomoci, zná dobře poměry rodiny a spolupracuje dlouhodobě 
a systematicky i s Domovem pro seniory Zastávka u Brna, kde je pan Pavel J. v současné době 
umístěn. Paní Renáta Malásková, DiS., se zastupováním pana Pavla J., v rozsahu určeném 
rozhodnutím soudu, souhlasí. 
 
Příloha: Rozsudek OS Brno-venkov č. j. Nc 582/2012-36 
 
Přijaté usnesení: 446/2013 - RM pověřuje Renátu Maláskovou, DiS., referentku odboru sociálních 

věcí a prevence Městského úřadu Kuřim, zastupováním města Kuřimi při výkonu 
funkce opatrovníka občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům /dle 
zápisu/. 

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

11. Smlouva o výpůjčce kontejnerů 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá J. Koláček, zpracoval Ing. J. Hamřík) 
 
V rámci krajského pilotního programu s nakládáním odpadů, byly městu Kuřim v roce 2012 
společností EKO-KOM, a.s., bezplatně zapůjčeny kontejnery na tříděný odpad. Jedná se o 10 ks 
zvonových kontejnerů na sklo o objemu 1 300 l, 8 ks plastových kontejnerů na papír, 8 ks plastových 
kontejnerů na plast a nápojové kartony o obsahu 1 100 l. 
EKO-KOM, a.s., obdržela v roce 2012 od MŽP nové Rozhodnutí o autorizaci, kterým se změnily 
některé podmínky pro činnost autorizované obalové společnosti. Na základě nových skutečností 
přistoupila EKO-KOM, a.s., na výměnu smluv. Nová smlouva nahrazuje všechny předchozí smlouvy 
o výpůjčce a to včetně jejich dodatků. 
 
Příloha: Smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 447/2013 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce kontejnerů s EKO-KOM, 

a.s., se sídlem Na Pankráci 168517, 19, 140 21 Praha 4. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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12. Výjimky z dopravního značení 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim, obdržel žádost právnické osoby HERBASTAR, spol. s r.o., 
Moravské Knínice 90, 664 34 Kuřim, IČ 47915951, zastoupená Ing. Dobromilem Veselým, jednatelem 
společnosti (dále jen žadatel) o povolení výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka Srpek a o výjimku 
ze zákazu vjezdu na komunikaci do Podlesí přes retenční nádrž. 
Žadatel doložil kladné stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského 
kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno město a Brno venkov 
Podrobnosti o žadateli a důvodech jsou uvedeny v příloze. 
 
Příloha: přehled vozidel žadatele a důvodů pro povolení výjimky z dopravního značení 
 
Přijaté usnesení: 448/2013 - RM schvaluje žadateli povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech 

motorových vozidel u rybníka Srpek a dále na komunikaci do Podlesí přes retenční 
nádrž. 

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

13. Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 24. 6. 2013 byl doručen návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl, který 
upravuje vzájemné vztahy vyplývající z autorského zákona mezi OSA a provozovatelem při veřejném 
nedivadelním provozování hudebních děl. 
V tomto případě se jedná o zajištění hudebního programu na XVIII. Reprezentační ples města Kuřimi, 
konaného dne 2. 3. 2013. 
 
Příloha: návrh licenční smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 449/2013 - RM schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl 

mezi městem Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964, a OSA - 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., Čs. armády 786/20, 
160 56 Praha, IČ 63839997. 

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

14. Zápis komise stavební ze dne 1. 7. 2013 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 1. 7. 2013 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu byly žádosti fyzických a právnických osob 

- Doplnění žádosti o vyjádření k umístění objektu na parc. č. 372 v k. ú. Kuřim 
- Kluziště se zázemím parc. č. 4522/13 v k. ú. Kuřim 
- Studie Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
- II/385 Kuřim průtah 
- Walter Kuřim – přístavba skladu a kanceláří 
- Soubor provozních objektů autosalonu a autoservisu RAŠINO 
- Objekt čerpací stanice s ubytováním parc. č. 2625/2, 2625/3 a 432/5 v k. ú. Kuřim 
- Přístavba na parc. č. 993 a 994 v k. ú. Kuřim 

 
Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
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Bod č. 2 – schvaluje: 
O. Štarha – oznámil střet zájmů. 
Pro: 3, nehlasoval 1. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
O. Štarha – oznámil střet zájmů. 
Pro: 3, nehlasoval 1. 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 450/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 1. 7. 

2013 v bodech č. 1, 3, 4, a schvaluje body č. 2, 5, 6, 7, 8. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

15. Rozpočtové opatření č. 6 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 6. 
 
Výdaje  § 2310 oprava kaple Sv. Jána ORG 1180000000 + 60.000 Kč 
Výdaje  § 6409 rezerva       - 60.000 Kč 
 
Výdaje  § 3612 opravy v obecních bytech ORG 10310000000  + 100.000 Kč 
Výdaje  § 6409 rezerva       -  100.000 Kč 
 
Výdaje  § 3612 chodník za Lidlem      ORG 1235000000  + 80.000 Kč 
Výdaje  § 6409 rezerva       -  80.000 Kč 
 
vizte důvodové zprávy v přílohách 
 
Přijaté usnesení: 451/2013 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města na rok 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

16. 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-2013-002 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
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V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 405/2013 ze dne 19. 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 není kryta finanční částkou z rozpočtu - ORG 1 235 000 000, její celková předpokládaná 
hodnota byla 340.000 Kč bez DPH. Vysoutěžená nejvýhodnější nabídka je vyšší. Předkládáme proto 
žádost o navýšení rozpočtu na částku 480.000 Kč včetně DPH. Výzva k podání nabídky byla 
zveřejněna na elektronické úřední desce od 21. 6. do 8. 7. 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 3 uchazečů. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka společnosti TOPSTAV, s.r.o., Brno, Vranovská 95, IČ 46977660, která předložila 
nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 346.073 Kč bez DPH, tj. 418.749 Kč s DPH. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek + srovnávací tabulka nabídek 
Příloha č. 2: Protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 
 
Přijaté usnesení: 452/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Úprava chodníku, 
veřejného osvětlení, odvodnění v ul. Metelkově v návaznosti na objekt prodejny 
Lidl v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností TOPSTAV, 
s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, která předložila nejvýhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 346.073 Kč bez DPH, tj. 418.749 Kč s DPH. 

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

17. Zápis z jednání komise dopravy dne 8. 7. 2013 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 8. 7. 2013. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 8. 7. 2013 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3: bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 453/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 8. 7. 

2013 v bodech č. 2, 3 a schvaluje bod č. 1 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

18. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na projekt Medové dny 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim předložilo v březnu letošního roku žádost o poskytnutí dotace z programu 
Jihomoravského kraje (dále jen JMK) „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče“ na akci 
„Medové dny – honoráře umělců“ v rámci projektu „Medové dny“. Zastupitelstvo JMK na 6. 
zasedání dne 20. 6. 2013 usnesením č. 548/13/Z6 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro 
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město Kuřim ve výši 20.000 Kč na tuto akci. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace je třeba 
přijetí dotace za podmínek návrhu smlouvy schválit radou města. 
 
Příloha: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
 
Přijaté usnesení: 454/2013 - RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Kuřim ve výši 

20.000 Kč na akci „Medové dny – honoráře umělců“ v rámci projektu „Medové dny“ 
za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje. 

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

19. Smlouvy J&T Banka a.s. 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, 19C, 19D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládána sada smluv se společností J&T Banka, a.s., na vedení běžného účtu, 
termínovaných účtů a vedení internetového bankovnictví. Tato banka byla vybrána na základě 
poptávky po nejvýhodnějším spořícím účtu. Doposud jsou prostředky uloženy u Unicreditbank 
s úročením 1,5 % p.a., tato mimořádná sazba však končí a banka ji chce výrazně snížit k 1 %. Ostatní 
banky nabízejí sazby do 1,3 % p.a., případně zvýhodněné sazby nenabízí vůbec. J&T Banka nabízí 
několik produktů, výhodné jsou především termínované vklady s výpovědní dobou 33 dní a 3 měsíce, 
s úročením 1,8 % p.a., respective 2 % p.a. Pro možnost využívat internetové bankovnictví zdarma je 
nutné zřídit i běžný účet. Termínované vklady jsou sice komplikovanější z důvodu nižší likvidity, 
nicméně při zůstatcích na účtech v řádu desítek milionů korun se jistě vyplatí. 
 
Příloha: smlouva o běžném účtu 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,58 hod. Ing. A. Varmužka. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – kolik je na účtu peněz? 
A. Varmužka – jedná se o termínované účty. Pokud budeme peníze potřebovat, nebudou nás za 
výběr penalizovat. Nedostaneme úroky pouze za poslední měsíc. 
 
Přijaté usnesení: 455/2013 - RM schvaluje uzavření smluv se společností J&T Banka, a.s., 

Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ 47115378, na vedení běžného účtu, 
vkladových účtů s výpovědní lhůtou a internetového bankovnictví, dle příloh. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 15,01 hod. Ing. A. Varmužka. 
 
 
 

20. Česká školní inspekce – výsledek šetření stížnosti paní L. V., 
bytem Kuřim 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Dne 2. 7. 2013 byl doručen od České školní inspekce, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 
Brno, výsledek šetření stížnosti podané paní L. V., bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, na postup 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, ve věci týkající se 
vzdělávání jejího syna M. V., žáka IV. třídy ve školním roce 2008/2009. 
Stížnost nebyla shledána v žádném bodě důvodnou nebo prokazatelnou. 
S odkazem na ustanovení § 174 odst. 5 školského zákona, předává ČŠI městu Kuřim výsledek 
tohoto šetření k dalšímu řízení a žádá o zaslání informace o vyřízení stížnosti a o případných 
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opatřeních přijatých k nápravě. Dále žádají, aby byla stěžovatelka písemně informována o výsledku 
šetření městem Kuřim a o opatřeních k odstranění případných nedostatků. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bylo by lépe k jednotlivým bodům uvedeným ve výsledcích šetření ČŠI provést 
závěrečné vyhodnocení a informovat o nich stěžovatelku. 
O. Štarha – bylo by vhodné tímto zpracováním pověřit Mgr. H. Němcovou. 
 
Přijaté usnesení: 456/2013 - RM ukládá referentce odboru školství připravit písemnou informaci 

o závěrech šetření stěžovatelce a předložit ji ke schválení do dalšího jednání Rady 
města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
D. Sukalovský – dále sděluje, že byla předložena oznámení skutečností zjištěných při inspekční 
činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 16. – 18. 4. 2013 na Základní škole Kuřim, 
Tyršova 1255, Kuřim. Závěrem inspekční zprávy je, že systém řízení školy vykazoval rezervy zejména 
v oblasti vlastní kontrolní činnosti ředitele. Nedostatky, které vyplývají z textu inspekční zprávy 
a vyžadují odstranění, se týkají školního řádu (§ 30 školského zákona). 
Žádá připravit do dalšího jednání rady města návrhy na opatření podle inspekční zprávy. 
 
 
 

21. Užití loga města Kuřimi 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 24. 4. 2013 schválila Rada města Kuřimi poskytnutí daru ve výši 2.500 Kč občanskému sdružení 
Asociace nositelů legionářských tradic. 
 
245/2013 
RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.500 Kč pro občanské sdružení Asociace nositelů 
legionářských tradic, IČ 26599538, Banskobystrická 11, 160 00 Praha 6. 
 
Na základě doručeného e-mailu ze dne 10. 7. 2013 by občanské sdružení ANLET jako poděkování za 
projevenou podporu umístili logo města Kuřimi na webové stránky sdružení i do časopisu „Historický 
kaleidoskop“. 
 
Příloha: e-mail ze dne 10. 7. 2013 
 
Přijaté usnesení: 457/2013 - RM schvaluje užití loga města Kuřim na webových stránkách 

a časopise „Historický kaleidoskop“ občanského sdružení Asociace nositelů 
legionářských tradic, IČ 26599538, Banskobystrická 11, 160 00 Praha 6. 

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

22. Upozornění na porušování pracovních povinností 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovaly Mgr. A. Zimmermannová, Mgr. 
H. Němcová) 
 
Vzhledem k nedodržení termínu inventarizace majetku ředitelem ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace, je radě města předloženo upozornění na porušování povinností 
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci ředitele školy Mgr. Stanislava 
Plchota. 
 
Příloha: Upozornění na porušování povinností 
 
Diskuse: 
J. Koláček – s ředitelem školy několikrát jednal a bohužel bylo jasné, že inventury nebude možné 
stihnout. Spíše by se přikláněl k možnosti termín předložení inventurních soupisů prodloužit. 
D. Sukalovský – ředitel ani nesdělil, že termín nestihne. 
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J. Koláček – ředitel ho o tomto informoval. 
D. Sukalovský – ředitel si sám stanovil termín, kdy budou inventury hotovy, ale termín nedodržel. 
 
Přijaté usnesení: 458/2013 - RM schvaluje „Upozornění na porušování povinností vyplývajících 

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci“ ředitele základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Mgr. Stanislava 
Plchota dle přílohy. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (J. Koláček), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

23. Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim 
ze severní části města 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, 23C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Na podlimitní veřejnou zakázku vyčlenilo Zastupitelstvo města Kuřim na rok 2013 částku 8.600.000,- 
Kč. 
Město podepsalo s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod smlouvu o poskytnutí dotace ze 
zdrojů Evropského Fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod v maximální výši 14.480.894,10 Kč, tj. 85% způsobilých výdajů projektu. 
Ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní 
kancelář, s.r.o. připravil OI zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele stavby v režimu podlimitního 
řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Tato ZD byla poskytovatelem dotace zkontrolována 
a v současné době je připravena k zahájení zadávacího řízení. 
Předpokládaná cena veřejné zakázky po upřesnění dokumentace pro provedení stavby a projednání 
podmínek realizace se SŽDC činí v současné době 13.935.033 Kč vč. DPH. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města, zadávací 
dokumentaci, návrh SOD a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: Zadávací dokumentace 

Návrh SOD 
Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 

 
Přijaté usnesení: 459/2013 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze 
severní části města, schvaluje zadávací dokumentaci a návrh SOD a jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,18 hod. J. Fikar a Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

4. Nájem pozemků u retenční hráze 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
RM na své schůzi dne 22. 5. 2013 pod č. usn. 320/2013 schválila záměr na pronájem pozemků p. č. 
3062/7, p. č. 3062/8, p. č. 3062/9, p. č. 3062/10, p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, p. č. 
3062/27, p. č. 3062/29, p. č. 3062/30 a p. č. 3062/31, vše v k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 1. 2014 
do 31. 12. 2018 za nájemné min. ve výši 0,20 Kč/m

2
/rok s roční valorizací dle míry inflace. 

 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 27. 5. 2013 do 28. 6. 2013. Na záměr reagovali dva 
uchazeči: 
a) dne 10. 6. 2013 podala žádost společnost HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem Moravské Knínice 
90, IČ 47915961, kterou upřesnila podáním ze dne 13. 6. 2013. Společnost nabízí nájemné ve výši 
0,30 Kč/m

2
/rok s roční valorizací dle míry inflace. V případě vyšší nabídky jiného zájemce, navyšují 

jeho nabídku o 10%, max. na 0,50 Kč/m
2
/rok. 
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b) dne 14. 6. 2013 podal svou nabídku Ing. Jindřich Fikar, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a nabídl 
městu 0,32 Kč/m

2
/rok s roční valorizací dle míry inflace. 

 
Dle názoru OMP podala výhodnější nabídku společnost HERBASTAR, spol. s r.o., která nabízí po 
navýšení nájemné 0,35 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

 
Příloha – nájemní smlouva 
 
 
Z jednání odešel v 15,21 hod. J. Koláček. 
 
 
Diskuse: 
J. Fikar – rád by měl na těchto pozemcích pastviny, kde by byli umístěni koně a jiná zvířata. Záleží na 
rozhodnutí rady města, jaký je jejich záměr. 
P. Kavka – společnost Herbastar nabídla vyšší cenu za m2. 
D. Sukalovský – nabídka společnosti Herbastar je sice vyšší, ale poněkud zvláštní. Nabídnutá cena by 
měla být jasná a pevně daná. Navrhuje vyhlásit záměr znovu s pevně danými podmínkami. 
Z. Kříž – také navrhuje vyhlásit záměr znovu. Žádá oslovit oba uchazeče s tím, že cena bude uvedena 
v Kč/ m2. Navrhuje obálkovou metodu. 
O. Štarha – je pro nové vyhlášení záměru. 
 
 
Na jednání se v 15,24 hod. dostavil D. Holman. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje nájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 3062/8, p. č. 3062/9, p. č. 

3062/10, p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, p. č. 3062/27, p. č. 3062/29, 
p. č. 3062/30 a p. č. 3062/31, vše v k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2018 za nájemné ve výši 0,35 Kč/m

2
/rok s roční valorizací dle míry inflace 

společnosti HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem Moravské Knínice 90, 
IČ 47915961. 

Hlasováno: pro 0, proti 1 (Z. Kříž), zdrželi se 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman), 
nepřítomen 1 (J. Koláček). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 460/2013 - RM ruší usnesení č. 320/2013 ze dne 22. 5. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
Přijaté usnesení: 461/2013 - RM schvaluje záměr na nájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 3062/8, 

p. č. 3062/9, p. č. 3062/10, p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, p. č. 
3062/27, p. č. 3062/29, p. č. 3062/30 a p. č. 3062/31, vše v k. ú. Kuřim, na dobu 
určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 za nájemné ve výši 0,20 Kč/m

2
/rok s roční 

valorizací dle míry inflace. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
Z jednání odešel v 15,24 hod. J. Fikar a Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

2. Zřízení pracovního místa - OSVP 
(Příloha č. 2, předkládá a zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
K 1. 1. 2013 vstoupila v účinnost novela zákona č. 359/2009 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále 
jen „zákon“), i prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb. citovaného zákona. 
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Základní a podstatné principy změn jsou čtyři: 
1. Zavedení standardů sociálně-právní ochrany dětí - vyhláška č. 473/2012 Sb. a její přílohy, 

které mj. řeší počty dětí správního obvodu ORP, které připadají na jednoho zaměstnance 
OSPOD. 

2. Zavedení velmi podrobného vyhodnocování dítěte a jeho rodiny a zejména podrobné vedení 
individuálního plánu ochrany dítěte (zvýšená administrativní zátěž). 

3. Výchovná opatření vedená ve správním řízení a zajišťovaná OSPODem před návrhem nebo 
podnětem k soudu. 

4. Náhradní rodinná péče – velké změny v oblasti pěstounské péče – ORP nově uzavírají po 
dohodě s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče spojené se zajišťováním aktivního 
vzdělávání pěstounů a pomoci při zajištění péče o děti. OSPOD Městského úřadu Kuřim 
eviduje celkem 16 rodin, které zajišťují pěstounskou péči. 

 
K  1. 5. 2013 bylo evidováno ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim celkem 4.469 dětí ve 
věku od 0 do 18 let. 
Podle nově zavedených povinných standardů sociální práce na OSPOD uvedených v příloze č. 1, bod 
4b zákona je výchozím kritériem pro počty zaměstnanců pro výkon sociálně-právní ochrany dětí 800 
dětí správního obvodu na jednoho zaměstnance. 
MPSV v rámci své metodiky počítá na jednoho zaměstnance 40 spisů vedených OSPODem a 20 
spisů vedených kurátorem pro děti a mládež. 
OSVP Městského úřadu Kuřim eviduje k 31. 12. 2012 celkem 1058 případů vedených na OSPOD, 
aktivně („živé případy“) byly v loňském roce řešeny celkem 304 případy, tj. více než 100 aktivních 
případů na jednoho pracovníka. 
Kromě toho byly ve 112 případech pracovnice OSPOD ustanoveny také kolizními opatrovníky 
nezletilých dětí. Pracovnice OSPODu zastupovaly nezletilé děti při soudních jednáních ve 196 
případech, bylo provedeno celkem 280 sociálních šetření.   
Kurátorkou pro děti a mládež bylo v roce 2012 řešeno 64 velmi problémových případů (tzn. účast 
u soudů, jednání s rodiči, školami, návštěvy dětí v dětských domovech, diagnostických ústavech 
apod.) 
 
Agendu sociálně-právní ochrany dětí přitom pro správní obvod ORP Kuřim vykonávají 
v současné době pouze 4 pracovnice s úvazkem 3,25, a to včetně vedoucí odboru. 
Z uvedených standardů vyplývá pro SO ORP Kuřim požadavek na cca 5,5 úvazku. 
 
Výkon přímé činnosti v oblasti sociálně-právní ochraně dětí je jednou z nejnáročnějších činností 
v oblasti sociální práce nejen po stránce odborné, ale i psychické. Dochází k postupnému navyšování 
počtu případů, ale zejména jsou řešeny v posledním období případy velmi problematické, ohrožující 
děti na jejich zdraví a zdravém vývoji. Jenom v základní rovině rozpadu partnerských vztahů se 
situace velmi zhoršila. Narůstají počty sporných řízení souvisejících s velmi problematickými rozpady 
vztahů, kterým však musejí čelit děti, někdy velmi nízkého věku. Častěji než dříve pracovníci OSPOD 
také řeší případy týraných či zneužívaných dětí. Tyto případy patří z profesionálního i lidského 
hlediska k nejcitlivějším a kladou na pracovníky OSPOD velké nároky nejen psychické, ale i časové. 
Přitom je velmi žádoucí, zejména s odkazem na zásadní změny zákona SPOD, stanovit specialistu na 
náhradní rodinnou péči, tedy pěstounskou péči, osvojení, případně i svěření dětí do péče jiných 
fyzických osob podle § 45 zákona o rodině.  Náhradní rodinná péče má svá výrazná specifika oproti 
agendě výchovy, výživy a styku dětí s rodiči, stejně tak jako má svá výrazná specifika agenda 
kurátorky pro děti a mládež. Při současném počtu zaměstnanců a změnách zákona tuto kvalitu zajistit 
dlouhodobě nelze. 
 
Podle příkazu ministryně MPSV č. 7/2013 ze dne 25. 2. 2013 je nutné důsledně dbát na to, aby, 
vyjma vedoucí odboru, byla konkrétní pozice pro zaměstnance sociálně-právní ochrany dětí 
vyhrazena výlučně k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a nebyla kumulována s jinými 
agendami a funkcemi. 
Při současném počtu zaměstnanců na OSVP nelze kvalitně naplňovat zákonem dané standardy 
výkonu činnosti v oblasti SPOD. Navíc nelze zabezpečovat jen zákonem určené nové povinnosti 
sociálních pracovnic, ale je nutné pokračovat a kvalitativně rozvíjet nutnou spolupráci s psychology 
v rámci psychologického poradenství a diagnostiky, dětskými domovy, Sdružením pěstounských rodin, 
občanskými sdruženími a dalšími subjekty, které jsou pověřeny k výkonu SPOD. 
Nezbytná je také úzká spolupráce s výchovnými ústavy pro děti a mládež a dalšími zařízeními, která 
řeší problémy nezletilých dětí v rámci sanace rodiny nebo pomoci při narušeném vývoji a výchově 
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dětí. Ve výchovných ústavech a dětských domovech, stejně tak i v pěstounských rodinách musejí být 
navíc vykonávány pravidelné návštěvy dětí pracovnicemi OSPOD v zákonech daných termínech. 
 
Dotace na výkon OSPOD: 
Do roku 2012 přidělovalo ORP účelovou neinvestiční dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí 
Ministerstvo vnitra ČR, a byla také stanovena přesná kritéria jejího čerpání.  
Od 1. 1. 2013 poskytuje dotaci na výkon SPOD v ORP ze své rozpočtové kapitoly přímo MPSV ČR 
a výše dotace by měla reagovat na potřeby v jednotlivých ORP při zajištěný výše uvedených 
standardů kvality sociálně-právní ochrany při jejím poskytování orgány SPOD, tedy i na počty 
zaměstnanců zařazených pro výkon sociálně-právní ochrany dětí. 
V okamžiku schválení zřízení nové pracovní pozice bude požádáno o navýšení účelově vázané 
dotace na výkon SPOD. 
 
Na závěr uvádím, že po domluvě s vedoucí odboru sociálních věcí a prevence nebylo o zřízení 
nového pracovního místa požádáno k termínu účinnosti novely zákona, byť bylo již předem zřejmé 
rapidní navýšení administrativy a pracovních povinností pracovníků OSPODu. Od začátku roku 2013 
se pracovnice odboru snažily plnit své povinnosti a vykonávat agendu bez navýšení počtu pracovníků, 
nicméně v tuto chvíli je stávající stav již neúnosný a pro budoucí bezproblémový chod odboru 
a bezchybně odvedenou práci referentů je navýšení minimálně o jednu pozici nutností. 
 
Z výše uvedených důvodů žádám radu města o zřízení nové pracovní pozice na odboru sociálních 
věcí a prevence. Po zřízení pracovní pozice bude na obsazení místa vyhlášeno výběrové řízení 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 
Diskuse: 
D. Holman – souhlasí pouze za předpokladu, že veškeré náklady na pořízení ponese stát. 
 
Přijaté usnesení: 462/2013 - RM zřizuje pracovní pozici na odboru sociálních věcí a prevence 

Městského úřadu Kuřim (OSPOD) a stanovuje celkový počet zaměstnanců města 
Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 66, a to od 1. 8. 2013. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Z. Kříž), nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15,32 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 7. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 7. 2013 
2   Zřízení pracovního místa – OSVP 
3, 3A, 3B, 3C  Ing. Kasim Al-Dury – žádost o prominutí úroků z prodlení 

Manž. Juranovi – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
Jana Musílková – odložení žádosti o pronájem bytu 
Vlastimila Klusáková, Lukáš Klusák – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu 
Bronislav Melichar 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města 
Kuřimi 
Bytová jednotka č. 1122/9, ul. Bezručova čtvrť - Smlouva o připojení 
k distribuční soustavě - zvýšení rezervovaného příkonu 

4, 4A, 4B  Nájem pozemků u retenční hráze 
Smlouva o spolupráci ve věci nákupu el. energie a plynu 

5, 5A, 54B, 5C Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – zřízení věcného 
břemene pro stavbu „GSM-R, Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno“ 
Libor Červínek bytem Šardice xxx – nájem pozemku na letní zahrádku 

6, 6A   Vyřazení majetku 
7, 7A Výběrové řízení „Instalace EZS, EKV a CCTV MŠ Zborovská, MŠ Brněnská, 

MŠ Kpt. Jaroše, MŠ Jungmannova, MŠ Komenského“ 
8, 8A, 8B, 8C Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města 

Kuřimi „Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
9, 9A   „Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně“ – Schválení investiční akce 
10, 10A   Pověření k zastupování osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům 
11, 11A, 11B  Smlouva o výpůjčce kontejnerů 
12, 12A   Výjimky z dopravního značení 
13, 13A   Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
14, 14A   Zápis komise stavební ze dne 1. 7. 2013 
15, 15A, 15B  Rozpočtové opatření č. 6 
16, 16A, 16B Výběrové řízení „Úprava chodníku, veřejného osvětlení, odvodnění v ul. 

Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ 
17, 17A Zápis z jednání komise dopravy dne 8. 7. 2013 
18, 18A Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

projekt Medové dny 
19, 19A – 19D Smlouvy J&T Banka a.s. 
20, 20A Česká školní inspekce – výsledek šetření stížnosti paní L. V., bytem Kuřim 
21, 21A Užití loga města Kuřimi 
22, 22A Upozornění na porušování pracovních povinností 
23, 23A, 23B, 23C Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části 

města 


