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Z á p i s   č í s l o  24/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 21. 8. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Filip Koláček, MBA  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 14,02 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
PaedDr. D. Holman se dostavil později. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 8. 2013 
 

2.  Objekt sociálního bydlení – zvýšení úhrady za službu 
 

3. Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 
 

4. Nájem pozemků u retenční hráze 
 

5. JMP Net, s.r.o. - Smlouva o zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce 
 

6.1. Zborovská 828-830 – kryt CO 
6.2. Manželé Jitka Zavacká a Petr Zavacký - nájemní smlouva 
6.3. Radek Kotlán – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
6.4. Radek Kotlán , manželé Sarojanovi - žádost o výměnu obecních bytů 
6.5. Zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
6.6. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
6.7. Záměr na pronájem nebytového prostoru v KD – bývalé květinářství 

 
7. Výběrové řízení „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřimi 

a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ 
 

8. Celoroční vyvěšení historické vlajky Moravy 
 

9. Zpráva o vymáhání pohledávek k datu 30. 6. 2013 
 

10. Žádost o finanční podporu z grantového projektu operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost 

 
11. Zpráva o činnosti skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb a záměry další 

realizace služeb 
 

12. Smlouvy o provedení výběrového řízení a administraci žádostí, informace o postupu prací 
na revitalizačních akcích z dotací OPŽP 
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13.1. Smlouva o poskytnutí podpory za SFŽP ČR pro akci „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova 
v Kuřimi“ 

13.2. Smlouva o poskytnutí podpory za SFŽP ČR pro akci „Zateplení ZŠ na ulici Komenského 
v Kuřimi“ 

 
14. Zápis komise stavební ze dne 12. 8. 2013 

 
15. Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 8. 2013 

 
16. Modernizace plážových kurtů v areálu plaveckého stadionu – rozpočtová položka „drobné 

investice“ 
 

17. Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat 
 

18. Koncepce rozvoje sportovního areálu Kuřim 
 

19.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka chodníkového samosběrného 
čistícího vozidla“ 

 
20.  Diskuze – nabídka bezúplatného převodu nemovitostí 

 
21.  „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města – 

koordinátor BOZP“ 
 

22.  Ukončení nájemní smlouvy 
 

23.  Milota Krejčí – prominutí poplatku z prodlení 
 

24.  Udělení medaile panu Františku Ondráškovi 
 

25.  „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ - návrh dodatku č. 1 a č. 2 k SOD 
č. 2013/D/0032 

 
26.  „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ - návrh dodatku č. 2 k SOD 

č. 2013/D/0028 
 

27.  Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ - návrh dodatku č. 2 a č. 3 k SOD 
č. 2013/D/0029 

 
28.  Dodatečné stavební práce pro stavbu „ Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova 

Kuřim“ 
 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 8. 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 14. 8. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 506/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 14. 8. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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2. Objekt sociálního bydlení – zvýšení úhrady za služby 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Město Kuřim poskytuje ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi, 
objekt má 2 menší pokoje, kuchyň a sociální zařízení. V posledních několika letech zde byly 
ubytovány vždy 3 osoby. 
Ubytované osoby jsou povinny si ubytování hradit, nicméně většině těchto osob ubytování hradí ÚP 
formou doplatku na bydlení. Celková úhrada za ubytování se skládá ze dvou položek, jedná se 
o poplatek za ubytování a úhradu za služby. Poplatek za ubytování je stanoven na 700 Kč/osoba 
(847 Kč vč. DPH 21 %). Úhrada za služby se rozlišuje na „letní“ a „zimní“ sazbu, částka 400 Kč (484 
Kč vč. DPH 21 %) se hradí v měsících duben až září a částka 1.000 Kč (1.210 Kč vč. DPH 21 %) 
v měsících říjen až březen. Poplatky se o roku 2009 nezvyšovaly. Provoz objektu je finančně náročný, 
jen náklady na elektrickou energii (vč. el. topení a ohřevu vody) představují ročně částku přesahující 
60 tis. Kč. 
OMP zaznamenal v posledním roce v objektu výrazné zvýšení spotřeby vody, ročně se jedná o částku 
za spotřebu vody téměř 12 tis. Kč. Objekt není nijak využíván dalšími osobami k osobní hygieně, ani 
se neprokázala vada vodoměru či únik vody. Vzhledem k této skutečnosti a také s ohledem na 
neustálé zvyšování cen energií OMP navrhuje zvýšit úhradu za služby o 700,- Kč na 1.100,- Kč v létě 
a o 700 Kč v zimě na celkových 1.700 Kč, plus DPH. Dle informace z ÚP zvýšení úhrady plně pokryje 
doplatek na bydlení. Ubytované osoby byly předběžně seznámeny s možným zvýšením úhrad. 
Celková měsíční úhrada za ubytování jedné osoby (nájem + služby) by tak představovala částku 
2.178 Kč, resp. 2.904 Kč vč. DPH. 
 
Přijaté usnesení: 507/2013 - RM schvaluje úhradu za služby spojené s ubytováním v objektu 

sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi v období říjen až březen ve 
výši 1.700,- Kč/měs./os. + DPH a v období duben až září ve výši 1.100,- 
Kč/měs./os. + DPH, s účinností od 1. 9. 2013. 

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

3. Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi.  
 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela dne 
2. 12. 2011 s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu 
o ubytování č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na 
ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
 
Josef Kříž, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 72 Jinačovice, uzavřel dne 2. 4. 2013 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM 178/2013 ze dne 27. 3. 2013 smlouvu o ubytování č. 2013/O/0028, 
jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi.  
 
Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 18. 3. 2013 s městem Kuřim na 
základě usnesení RM č. 122/2013 ze dne 6. 3. 2013 nájemní smlouvu č. 2013/O/0018, jejímž 
předmětem je pronájem lůžka v chatě v lokalitě Zlobice. 
 
Výše uvedené smlouvy byly dodatkem prodlouženy do 31. 8. 2013. Jelikož jmenovaní nemají nadále 
kde bydlet, žádají RM o další prodloužení smluv.  
OMP navrhuje prodloužit smlouvy o tři měsíce do 30. 11. 2013. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 508/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0112 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci 
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užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 30. 11. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 509/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0113 

s Ivanou Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 11. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 510/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2013/O/0028 

s Josefem Křížem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 72 Jinačovice, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 30. 11. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 511/2013 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2013/O/0018 s Janem 

Krichem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc.č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 30. 11. 
2013. 

Bylo hlasováno o všech usneseních současně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

4. Nájem pozemků u retenční hráze 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
RM na své schůzi dne 10. 7. 2013 pod č. usn. 461/2013 opětovně 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. 3062/31vše 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. 
S ohledem na předchozí neurčité podání byly zcela jednoznačně vyspecifikovány požadavky na 
předložené nabídky. Lhůta k podání nabídek skončila v pondělí 12. 8. 2013 v 17.00. Ve lhůtě byla 
doručena jedna nabídka, kterou učinila společnost HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem Moravské 
Knínice 90, IČ 47915951. Nájemné je nabízeno ve výši 0,31 Kč/m

2
/rok s roční valorizací dle míry 

inflace. 
 
Jiná nabídka podána nebyla, takže OMP doporučuje uzavřít nájemní smlouvu se společností 
HERBASTAR, spol. s r.o. 
 
Příloha – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 512/2013 - 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 0,31 Kč/m

2
/rok s roční valorizací dle míry 

inflace společnosti HERBASTAR, spol. s r. o., se sídlem Moravské Knínice 90, 
IČ 47915951. 

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

5. JMP Net, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene 
k plynovodní přípojce 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
14. 8. 2013  
 
Manželé Ing. Michal Hanák a Ing. Olga Hanáková (investor plynovodní přípojky pro rodinný dům) 
požádali o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 813 v k. ú. Kuřim, který 
byl dotčen stavbou „NTL plynovodní přípojka pro rodinný dům v ul. U Rybníka č.p. 1925 v Kuřimi“ 
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(dále jen „plynárenské zařízení“), tak jak vyplývá z geometrického plánu č. 2874-336/2012 – viz 
příloha A.B. 
Protože dotčený pozemek je ve vlastnictví Města Kuřimi, požaduje JMP Net, s.r.o. uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 
Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene uzavřena nebyla, neboť se nejednalo o novostavbu ale 
o rekonstrukci RD. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch JMP Net, s.r.o. (budoucí vlastník 
plynárenského zařízení) na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH (délka 
přípojky 1,1 m). 
Město Kuřim uzavírá s JMP Net, s.r.o. smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu ve výši 250,-Kč 
bez DPH za běžný metr liniové stavby. 
V příloze C předkládá OMP návrh smlouvy. 
 
Příloha A – geometrický plán 
Příloha B – katastrální mapa 
Příloha C – smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 513/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení ve 

prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 2874-336/2012 na pozemku parc. č. 813 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV 
č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve 
výši 500 Kč bez DPH. 

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

7. Výběrové řízení „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení 
města Kuřim a implementace opatření vedoucích k vyšší 
transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřim 
Název (předmět) zakázky: „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim 

a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti 
a otevřenosti MěÚ Kuřim“ 

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ–KÚ–2013/001 
Zajišťující odbor (ZO):   KÚ 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Bc. J. Švédová) 
 
Usnesením RM č. 323/2013 byla schválena zadávací dokumentace výběrového řízení, jehož 
předmětem je: 

1. Rozvoj strategického plánování a tvorba zásadních strategických koncepcí obce 
2. Implementace aktuálních metod postupů v oblasti finančního řízení města Kuřim 
3. Zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadu 
4. Implementace systémových opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu 
5. Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů v oblastech strategického, finančního a personálního 

řízení  
Výběrové řízení bylo rozděleno na dvě části, kdy první část zahrnovala body 1, 2, 3 a 5 a druhá část 
bod 4. Druhá část byla usnesením RM č. 485/2013 zrušena a výběrové řízení bylo vyhlášeno znovu. 
Výběrové řízení na první část proběhlo v průběhu měsíce července. V příloze předkládáme ke 
schválení Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. 
Celkem bylo do první části podáno 11 nabídek, z nichž 4 nabídky navrhuje komise vyloučit pro 
nesplnění kvalifikačních předpokladů (BNV Consulting, s.r.o., MVS Projekt, s.r.o., Royal Haskoning 
DHV, spol. s.r.o. a Renards s.r.o.). 
Jako vítězná nabídka byla komisí vyhodnocena nabídka společnosti M. C. Triton, spol. s r.o., se 
sídlem Evropská 846/176a Praha 6, IČ 49622005, za celkovou cenu 496.100 Kč. 
 
Příloha č. A:  Protokol z jednání komise 
Příloha č. B: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
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Přijaté usnesení: 514/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
zakázku „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim 
a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ 
Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností M. C. Triton, spol. 
s r.o., se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6, IČ 49622005, za celkovou cenu 
496.100 Kč. 

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

8. Celoroční vyvěšení historické vlajky Moravy 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením RM č. 142/2011 bylo schváleno vyvěšení moravské vlajky dne 5. 7. 2013. 
Dne 26. 7. 2013 byla doručena žádost občanského sdružení Za Moravu, o. s., o celoroční vyvěšení 
historické vlajky Moravy, která má však jiné vyobrazení než námi vyvěšovaná vlajka. 
Žádost předkládáme v příloze a žádáme radu města o rozhodnutí. 
 
Příloha: Žádost 
 Odborná doporučení 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – nepotřebuje vyjadřovat svou sounáležitost k Moravě tímto způsobem. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s celoročním vyvěšením historické vlajky Moravy dle zápisu. 
Hlasováno: pro 0, zdrželi se 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

9. Zpráva o vymáhání pohledávek k datu 30. 6. 2013 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na základě Vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 4/2008 o vymáhání pohledávek je RM předkládána 
souhrnná zpráva o stavu vymáhání pohledávek k datu 30. 6. 2013. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – pokuty doprava - od OkÚ jich bylo přebráno za cca 800 tisíc. Pokud není zažalováno, potom 
propadají. Podáním žaloby se zastavuje promlčecí lhůta. Žádá, aby byla do příštího jednání RM 
podána zpráva kolik korun je promlčených. 
 
 
Na jednání se v 14,11 hod. dostavil D. Holman. 
 
 
 

11. Zpráva o činnosti skupiny pro komunitní plánování sociálních 
služeb a záměry další realizace služeb v rámci plnění 
3. Komunitního plánu sociálních služeb schváleného ZM Kuřimí pro 
období r. 2012 – 2014 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Bc. T. Sojková, Mgr. M. Bártová) 
 
Odbor sociálních věcí a prevence předkládá zprávu o činnosti skupiny pro KPSS za období realizace 
3. Komunitního plánu sociálních služeb zpracovaný pracovní skupinou pro KPSS pro období r. 2012- 
2014. V uvedeném období byly plněny úkoly související s komunitním plánováním sociálních služeb 
v souladu s jeho cílovými skupinami a prioritami. 
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Pravidelně byla prováděna prezentace sociálních služeb a dávek sociální péče formou veřejného 
setkání s představiteli obcí správního obvodu. Starostům obcí byly dle jejich požadavku zaslány 
informace a metodika týkající se nepojistných dávek a postupy při řešení různých sociálních událostí 
občanů. 
 
Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením 
V rámci realizace opatření byla zvýšena personální kapacita pečovatelské služby (dále „PS“) 
o 1 pečovatelku s úvazkem 1,0. Bylo zakoupeno služební vozidlo pro PS, k usnadnění dopravy 
pracovníků PS ke klientům v ORP Kuřim. V současné době využívá PS přibližně 250 klientů, z toho 
pouze 7 klientů z obcí správního obvodu. 
Pokud se týká udržení provozu Centra denních služeb Kuřim ve stávajícím rozsahu, případně 
rozšíření provozní doby, tato priorita schválená v 3. KPSS nebyla naplněna. 
Centrum denních služeb (CDS), jako ambulantní sociální služba ukončilo svoji činnost k 31. 12. 2012 
z důvodu nevyužívání služeb dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., v aktuálním znění. 
Důvodem nevyužívání služeb poskytované v CDS byly nevhodné prostory k této činnosti, nebyla 
zajištěna bezbariérovost pro klienty. Klienti, kteří prostory využívali pouze ke stravování, přešli do 
pečovatelské služby. 
Dosud nebyla také naplněna priorita týkající se kapacity DPS doplněné o pobytovou sociální službu, 
lůžkovou část, tzv. odlehčovací službu. 
Posláním odlehčovacích služeb je poskytovat služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno 
v jejich přirozeném sociálním prostředí. Poskytovat časově omezenou pobytovou sociální službu 
seniorům a občanům se zdravotním postižením, kterým jinak zajišťuje podporu a péči rodina, pokud 
po přechodnou dobu tuto podporu a péči není schopna zajistit (např. v době nezbytného odpočinku 
nebo nemoci), kvalitně, bezpečně a smysluplně překlenout příjemcům této služby dobu čekání na 
umístění do jiného zařízení sociální péče (např. do domova pro seniory). 
Cílem je poskytnout občanům, kteří se dostanou do nepříznivé zdravotní situace domácí péči a pobyt 
v takovém zařízení nepřetržitě na přechodnou dobu. Služba může také nahradit péči v rodině, pokud ji 
tato z vážných důvodů nemůže zajistit. Klientům je poskytováno zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, pomoc při zajišťování práv a zájmů, služby týkající se osobní hygieny, 
stravování. 
V Kuřimi a celém správním obvodu chybí podobné pobytové zařízení, obyvatelé musí do pobytového 
zařízení mimo stávající bydliště a správní obvod. Kapacita těchto zařízení je však velmi omezena. 
Realizace zajistit komplexní péči o seniory a handicapované občany v pobytovém zařízení nebyla 
zatím naplněna z důvodu nedostatku finančních prostředků a chybějících prostor. Předpokladem je 
úzká spolupráce s odborem investičním. 
 
Skupina pro komunitní plánování se proto na svém posledním pracovním setkání rozhodla 
obrátit se na RM Kuřimi a požádat představitele obce o vyjádření stanoviska k případné 
realizaci této služby, která byla schválena v roce 2012 ZM Kuřimí. 
 
Přílohou zprávy je předpokládaný rozpočet na zřízení této služby zpracovaný CSS Kuřim. 
 
V rámci realizace opatření zajištění sociální služby tísňové péče byla navázána spolupráce 
s brněnskou příspěvkovou organizací Domov pro seniory Vychodilova. V současné době se buduje 
centrum této služby v ulici Tábor (detašované pracoviště Domova pro seniory Vychodilova). 
Dokončení centra a zahájení poskytování sociální služby tísňové péče v městě Brně se přepokládá na 
podzim letošního roku. Poté by mohla být uzavřena dodavatelská smlouva k zajištění tísňové péče na 
území města Kuřimi. 
Pracovnice OSVP ve spolupráci s CSS Kuřim v měsíci dubnu a květnu 2013 navázaly také v rámci 
zajišťování tísňové péče spolupráci s vedením Kabelové televize Kuřim a testovaly komunikační 
jednotku, tzv. elektronického mobilního asistenta, jež se postará v krizových situacích o nouzovou 
komunikaci seniora (osaměle žijícího) s asistenčním pultem. Zařízení by mělo umožnit seniorům co 
nejdelší setrvání ve svém přirozeném prostředí. Může být však využito například i pro rodiče v případě 
nutnosti sledování bezpečnosti jejich dětí. 
Pro zajištění služby tísňové péče tak budou moci potřební občané využít spolupráce příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Vychodilova, v Brně, nebo může být tato služba zajištěna právě 
prostřednictvím výše uvedené komunikační jednotky Kabelové televize CZ s případným 
finančním přispěním města. Pořizovací cena komunikační jednotky je 4 800 Kč pro jednu 
osobu, měsíční paušál 550 Kč, přičemž lze s vedením Kabelové televize CZ dohodnout slevy ceny 
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služby pro abonenty Kabelové televize CZ. Podrobné informace lze zjistit na webové adrese: 
http://www.ema-s.cz/objednavka/. 
 
Ve městě Kuřimi žilo k  30. 06. 2013 celkem 1 629 osob starších 65 let. Přitom se jedná o 1 497 osob 
nejsilnějších ročníků 1930 – 1949, kterých se patrně bude týkat aktivizační program služeb pro 
seniory, které v rámci KPSS realizuje CSS Kuřim a je také jednou z priorit této cílové skupiny. 
V rámci aktivizačního programu služeb pro seniory byla do 31. 12. 2012 pořádána posezení 
s písničkou pro seniory v Centru denních služeb. Po ukončení činnosti Centra, tyto akce od 1. 1. 2013 
přešly ve stejných prostorách pod ambulantní pečovatelskou službu. 
CSS Kuřim uskutečnilo v roce 2012 také dva výlety pro seniory a handicapované občany, uspořádalo 
4 konference s taneční zábavou v Kulturním domě v Kuřimi. 
Senioři Kuřimi jsou pravidelně informováni na konferencích CSS Kuřim o činnosti organizace, zejména 
o poskytování pečovatelské služby. Jsou seznámeni i s aktuálními informacemi z oblasti sociálního 
zabezpečení, zejména dávkových systémů ochrany obyvatel v ČR. Konference se konají 4x ročně 
v Kulturním domě v Kuřimi. 
Dne 3. 10. 2012 proběhlo setkání se zástupci obcí správního obvodu města Kuřimi, na kterém byli 
seznámeni s činností a podmínkami poskytování pečovatelské služby. 
 
Do opatření Priority 6 v rámci 3. Komunitního plánu sociálních služeb je mimo jiné také zařazena 
podpora bezbariérovosti v Kuřimi, jejíž jednotlivá opatření jsou realizována ve spolupráci 
s odborem investičním MěÚ Kuřim. Realizace dílčích aktivit má usnadnit osobám se zdravotním 
postižením a seniorům po území města Kuřim bezpečný pohyb, snížit rizika úrazů, umožnit snadnější 
dostupnost různých institucí v Kuřimi a celkově zkvalitnit život této cílové skupiny. 
 
Cílová skupina: Rodiny s dětmi 
Posláním prorodinné politiky v rámci KPSS je podporovat a iniciovat vytváření příznivějšího klima 
a podmínek pro rodinu, umožňující jí realizovat vlastní partnerské a rodičovské plány. 
Byla navázána spolupráce s vedením Wellnes Kuřim při získání vhodného prostoru pro realizaci 
projektu Family Point a byla uplatněna žádost o získání dotace na realizaci projektu. Z první dotace 
byl pořízen pro FP počítač. V srpnu 2012 jsme získali z rozpočtu JMK další dotaci, a to ve výši 
10.000,- Kč na dovybavení Family Pointu Kuřim. Bylo zakoupeno polohovací lehátko, vysoká dětská 
jídelní židle (skládací), knihovna na knihy, dětské knihy, hračky a kojící polštář. 
V rámci činnosti FP byla navázána spolupráce s Českým výborem pro UNICEF a v červenci 2012 byl 
zahájen prodej panenek v rámci projektu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“, jež je zaměřen 
na získání finančních prostředků na podporu očkovacích programů UNICEF. Cena jedné panenky činí 
600,- Kč. K dnešnímu dni byly prodány 3 panenky. 
 
Pokračuje také významná a velmi kvalitní spolupráce s psychologem, který zajišťuje rodinám s dětmi 
individuální, párovou a rodinnou terapii, zejména v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Řeší výchovné 
problémy dětí, provádí psychologické poradenství a psychologickou diagnostiku a vyšetření 
potřebné pro účinné intervence. Provádí také poradenství a terapii v oblasti náhradní rodinné péče 
a vypracovává odborné zprávy. 
Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Zástupci skupiny pro KPSS jednají průběžně s vedením města o řešení situace osob a rodin s dětmi, 
které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo mají přinejmenším velké problémy se zajištěním 
ubytování a základního sociálního zázemí. Těmto osobám je nutné současně poskytovat pomoc 
a komplexní poradenství v oblasti sociálněprávní, cílené informace v oblasti pracovněprávní, 
občanskoprávní, ale také např. při vedeném exekučním řízení.  
Nárůst osob bez přístřeší je zjevný a je i odrazem stoupajícího počtu nezaměstnaných osob. 
K 31. 12. 2011 činila v ORP Kuřimi míra nezaměstnanosti 8,31 %, přičemž v roce 2008 se jednalo 
pouze o 4,48 %, v dalších letech došlo tedy k výraznému vzestupu počtu nezaměstnaných osob. 
 
Příloha: 

 Návrh rozpočtu CSS Kuřim na zřízení odlehčovací služby 

 3. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim na 
období 2012-2014. 

 
Diskuse: 
D. Holman – se zakoupením jednotky souhlasí. 
 

http://www.ema-s.cz/objednavka/
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Přijaté usnesení: 515/2013 - RM schvaluje zakoupení komunikační jednotky tísňové péče, 

elektronického mobilního asistenta, pro 4 osoby, v celkové výši 19.200 Kč. 
Hlasováno: pro 5. 
 
Diskuse: 
D. Holman – nemůžeme schválit, protože je to nad rámec rozhodování rady města. Je potřeba 
zpracovat finanční výhled. 
D. Sukalovský – měli bychom vyjádřit svůj názor doporučením nebo zamítnutím realizace. 
O. Štarha – měli bychom dát do rozpočtu v dalším roce a mít studii. Je to záležitost dlouhodobá, ale 
nyní můžeme vyjádřit svou vůli. 
J. Koláček – navrhuje stáhnout navržené usnesení z jednání. 
O. Štarha – žádá pověřit odbor investiční, aby připravil studii, která by stanovila základní požadavky 
ve variantách. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s 3. Komunitním plánem sociálních služeb pro období 

r. 2012 - 2014 realizaci odlehčovací služby a přípravu projektové dokumentace. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

10. Žádost o finanční podporu z grantového projektu operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu standardizace 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí na základě výzvy C2 MPSV ČR 
(Příloha č. 10, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Bc. T. Sojková) 
 
Dne 4. 7. 2013 vyhlásilo MPSV ČR výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci 
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Výzva se zaměřuje na podporu standardizace 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kterými jsou dle § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) povinny se řídit orgány sociálně-právní 
ochrany dětí. Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí jsou souborem kritérií, nezbytných pro 
kvalitní výkon sociálně-právní ochrany dětí a jsou obsahem vyhlášky č. 473/2012 Sb. 
Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní 
ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů 
v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. 
 
Podporované aktivity: 
1. Nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související, tj. 
aktivity spojené se systémem, tzn. zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v praxi 
a vyhodnocování. Tato aktivita podporuje i naplnění minimálního personálního standardu 
stanoveného v bodě 4b přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., tj. dosažení počtu zaměstnanců, 
který je přiměřený správnímu obvodu orgánu sociálně-právní ochrany, podporou nových 
zaměstnanců zařazených do orgánu sociálně-právní ochrany (dále jen „zaměstnanec“). Při 
stanovení přiměřeného počtu zaměstnanců bude: 

 obecní úřad obce s rozšířenou působností vycházet ze základního výchozího kritéria, kterým 
je nejméně jeden zaměstnanec na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny 
k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu počtu 
zaměstnanců bude zohledněna náročnost výkonu sociálně-právní ochrany ve správním 
obvodu orgánu sociálně-právní ochrany dle „Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí 
ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu 
sociálně-právní ochrany“, které je přílohou č. 1 této výzvy. 

 krajský úřad vycházet ze sociodemografické situace a náročnosti výkonu sociálně-právní 
ochrany v příslušném kraji. Kraj v grantovém projektu zdůvodní navrhovaný počet 
zaměstnanců, zejména s ohledem na metodickou a kontrolní činnost vůči obecním úřadům 
obcí s rozšířenou působností. Zaměstnanec podpořený projektem realizovaným ve výzvě C2 
může být zařazen do organizace zřizované krajem a financované příspěvkem zřizovatele, 
pokud je tato organizace pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dle § 48 odst. 1) písm. 
e) zákona. 
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2. Aktivity v oblasti dalšího profesního rozvoje zaměstnanců, profesní vzdělávání zaměstnanců 
v oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce v kurzech akreditovaných 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, vytváření metodických materiálů na úrovni krajů a vnitřních 
pravidel pro výkon sociálně-právní ochrany, nákup odborné literatury z oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí, podpora zaměstnanců ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka 
(supervize). 
 
3. Nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a dalšími 
fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní 
samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, 
Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli 
zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci 
zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek (kulaté stoly, workshopy, 
vytvoření metodiky). 
 
4. Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany, zejména zajištění 
vhodného materiálního vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti 
i mimo něj, kdy je k dispozici zejména potřebný počet mobilních telefonů, notebooků, tiskáren, 
fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu (standard 2b) pro nové 
zaměstnance, a vhodného materiálního vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je 
poskytována sociálně-právní ochrana, zejména s ohledem na potřeby dětí (standard 2c). Tuto 
aktivitu je možné realizovat pouze, pokud bude realizována alespoň jedna z aktivit č. 1, č. 2 nebo č. 3. 
 
5. Vytvoření podmínek pro práci s klienty (vybavení a drobné investice). Jde zejména o zajištění 
prostor vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami (standard 2a), včetně 
staveních úprav prostor, vybavení kancelářským nábytkem atd. Tuto aktivitu je možné realizovat 
pouze, pokud bude realizována alespoň jedna z aktivit č. 1, č. 2 nebo č. 3. 
 
6. Doplnění nebo rozšíření webu města, obce, kraje o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany 
(standardy 3a a 3b). Nejedná se o podporu vytvoření nové domény. 
 
Datum platnosti výzvy je stanoveno na 16. 9. 2013. 
 
Zpracováním žádosti o finanční podporu byla na základě výběru odboru investičního 
Městského úřadu Kuřim pověřena firma Janečka consulting, s.r.o, IČ 28264371, Vranovská 
č. 104, 614 00 Brno. 
 
Přijaté usnesení: 516/2013 - RM schvaluje podání žádosti o finanční podporu z grantového projektu 

operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu standardizace 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí na základě výzvy C2 OP LZZ vyhlášené 
MPSV ČR. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

6.1. Zborovská 828-830 – kryt CO 
(Příloha č. 6, 6A, bude dodatečně, 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, 830 v ul. Zborovská postaveného na pozemcích p. č. 1832, 1833 
a 1834 vše v obci a k. ú. Kuřim. Tento nebytový prostor slouží jako kryt CO. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 19. 6. 2013 pod č. usnesení 380/2013 schválila záměr na 
pronájem tohoto nebytového prostoru o výměře 49,90 m

2
 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou a pravidelnou roční valorizací nájemného dle inflace. Záměr byl na úřední desce zveřejněn 
v době od 21. 6. 2013 do 9. 7. 2013. K záměru byly podány dvě nabídky: 
 
1) Dne 3. 7. 2013 požádal p. Stanislav Kazda, předseda Společenství vlastníků jednotek bytového 

domu č. p. 828-830 ul. Zborovská (dále jen „SVJ“), o posečkání s rozhodnutím o záměru, a to 
z důvodu svolání shromáždění SVJ, na kterém bude záměr projednán. Shromáždění SVJ se 
konalo dne 17. 7. 2013. Ze zápisu vyplývá, že návrh předsedy p. Kazdy, tj. pronajmout tento 
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prostor za cenu 10,- Kč/m
2
/rok, celkem tedy 499,- Kč/rok, nebyl přijat. O dalším návrhu nebylo na 

shromáždění hlasováno. V žádosti, kterou OMP obdržel dne 7. 8. 2013, však p. Kazda uvádí, že 
se shromáždění SVJ shodlo na pronájmu za symbolickou 1,- Kč, neboť náklady na údržbu 
nebudou zanedbatelné. Bude nutné provést opravu zdiva a omítek, elektroinstalace, opravu oken 
a izolace stropu. V letošním roce byly dokončeny opravy svislé hydroizolace kolem celého domu. 
Na základě výše uvedených skutečností považuje SVJ vztah obou stran převést do jasně 
vymezených pravidel, s jasným určením, k čemu a za jakých okolností může SVJ nebytový prostor 
využívat. SVJ by tento prostor využívalo k sušení prádla, skladování drobného materiálu ve 
vlastnictví SVJ (posypová sůl, barvy, smetáky, lopaty na sníh, …) a příležitostné uskladnění 
nábytku pro potřeby jednotlivých členů společenství při nenadálých událostech. 

2) Dne 8. 7. 2013 podal svůj návrh i Mgr. Aleš Vítek, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Zmíněný 
nebytový prostor by využíval jako modelářskou dílnu pro kompletaci modelů a pro trvalé umístění 
běžného modelářského nářadí. Dosud tuto činnost prováděl v bytě, ale velkou výhodou by pro něj 
bylo mít vlastní prostor. Činnost není nijak hlukově náročná, hlučnost nepřesahuje provoz běžné 
domácnosti. Na vlastní náklady by provedl rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů, které by 
napojil na vlastní elektroměr. Za užívání tohoto nebytového prostoru nabízí Mgr. Vítek nájem ve 
výši 12.000,- Kč/rok. Dále v žádosti uvádí, že kryt je hlavně přes zimu využíván některými 
domácnostmi jako sušárna. Aby společenství o sušárnu nepřišlo, nabízí, že na vlastní náklady 
vybuduje sušárnu v bývalé prádelně a mandlovně – I. PP vchodu č. 830. 

 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ukládá obci ve svém § 38 povinnost, aby majetek využívala účelně 
a hospodárně, čímž by měla upřednostňovat výhodnější nabídky. Požadavku zákona více vyhovuje 
nabídka Mgr. Vítka, který nabízí jednak zhodnocení obecního majetku, a jednak finanční výnos. OMP 
ještě upozorňuje, že na shromáždění SVJ nebylo o možnosti pronajmout si předmětný nebytový 
prostor za symbolickou 1,- Kč vůbec hlasováno, i když se tato možnost, jak patrno ze zápisu, 
diskutovala. V případě, že by rada města rozhodla ve prospěch SVJ, doporučuje OMP, aby tento úkon 
ještě jednou projednalo shromáždění SVJ, aby byla smlouva nezpochybnitelná. 
 
Příloha A – návrh nájemní smlouvy 
 
 
Na jednání se dostavila v 14,26 hod. paní Rudnická. 
 
 
Diskuse: 
p. Rudnická – o kryt se obyvatelé domu vždy starali. Nyní je potřeba celková rekonstrukce, stav je 
katastrofální. S výstavbou půdních vestaveb bylo slíbeno, že kryt CO bude používán na sušení prádla 
apod. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,34 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
p. Rudnická – byly provedeny izolace kolem celého bytového domu a s tím se očekávalo, že dojde 
i na opravu krytu CO. Poté by jej mohli obyvatelé domu využívat. 
D. Sukalovský – izolacemi by se vzlínání vlhkosti mělo zastavit. 
p. Rudnická – ano, letos snad už bude stav uspokojivý. 
D. Holman – žádá odbor investiční, aby vydal doporučení na opravu krytu CO, aby zjistil stav a navrhl 
řešení. Dále zjistil stav podobných objektů (jiný kryt CO, jiné prostory). 
J. Koláček – žádá, aby se řešil tento stav současně i u všech obecních přízemních bytů. 
O. Štarha – ptá se, kolik je ve vchodu bytů? 
p. Rudnická – 6+1 bytů. Kryt je jenom pod jejím bytem, v pravé části domu. 
O. Štarha – kolik je ve společenství městských bytů? 
p. Rudnická – jenom 1 byt, jinak to jsou byty v osobním vlastnictví. 
O. Štarha – vnímá to tak, že rozhodovat by měl většinový podíl vlastníků. Pokud ale budeme 
rozhodovat podle zákona, potom musím město jako dobrý hospodář rozhodnout o nejvýhodnější 
nabídce. Ale spíše by se přikláněl k názoru vlastníků. 
Z. Kříž – SVJ využívalo kryt CO k sušení prádla a uskladnění věcí? 
p. Rudnická – ano, k věšení prádla. 
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Z. Kříž – potom mělo SVJ platit pronájem. Zdá se mu divné, že nyní je po mnoha letech zájem 
o znovuzprovoznění prádelny a mandlovny. Požádejte o odkup krytu CO. 
p. Rudnická – kryt se nedal opravovat a renovovat, když byly prostory vlhké. Muselo se čekat na 
odizolování domu. 
D. Holman – zajímá ho jen prostor krytu, jako vlastníka, který má svá práva i povinnosti. Hlasovalo 
SVJ o pronájmu? 
p. Rudnická – na schůzi nebylo možné hlasovat. Atmosféra byla hrozná. 
P. Kavka – ze zápisu SVJ je zřejmé hlasování o návrhu předsedy o pronájmu krytu za 499 Kč/ rok. 
Pro bylo jen 37,7 % přítomných. 
p. Rudnická – ze schůze spousta vlastníků odešla. 
O. Štarha – nemůžeme řešit sousedské vztahy, k tomu nejsme kompetentní. Navrhuje stažení 
materiálu z jednání, nyní by se zdržel hlasování. 
D. Holman – nyní by mělo dojít spíše ke zrušení záměru nebo schválení návrhu. Odkládat 
projednávání nemá cenu. 
p. Rudnická – žádá, aby se na stav krytu někdo přišel podívat a jeho stav řešil. 
 
 
Z jednání odešla v 15,12 hod. paní Rudnická. 
 
 
Z. Kříž – navrhuje zrušení záměru a předložení do zastupitelstva města v návrhu záměru pro odprodej 
krytu. 
 
Přijaté usnesení: 517/2013 - RM ruší záměr na nájem nebytového prostoru č. 828/8 (ul. Zborovská) 

o výměře 49,90 m2, umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 828, 
829, 830, postaveného na pozemcích p. č. 1832, 1833, 1834, vše k. ú. Kuřim, 
a doporučuje ZM vyhlásit záměr na jeho prodej. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (D. Holman), zdržel se 1 (D. Sukalovský). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje nájem 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, za účelem 
zřízení modelářské dílny za cenu 12.000 Kč/rok s roční valorizací, na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, panu Mgr. Aleši Vítkovi, trvale bytem 
Kuřim, xxxxxxxxxxxxx. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje nájem 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, za účelem 
zřízení sušárny za cenu 1,- Kč/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, Společenství vlastníků domu č. p. 828, 829, 830 na 
ul. Zborovská v Kuřimi, se sídlem Zborovská 828, Kuřim, IČ 26296501. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

6.2. Manželé Jitka Zavacká (dříve Hradečná) a Peter Zavacký – 
nájemní smlouva 
(Příloha č. 6, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Jitka Zavacká (dříve Hradečná), trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byla nájemcem bytu 
č. xxxxxxx (1+1) umístěného v VII. NP bytového domu č. p. xxxx v ul. xxxxxxxxx postaveného na 
pozemku p. č. 382/3 vše v obci a k. ú. Kuřim. Paní Zavacká se do bytu přestěhovala v roce 2011 na 
základě žádosti o výměnu bytu, kdy byla jediným zájemcem o výměnu. Nájemní smlouva je od 
1. 4. 2011 uzavírána vždy na dobu určitou tří měsíců. 
Paní Zavacká má již několik let problémy s řádným plněním povinností vyplývajících z nájemní 
smlouvy, které porušovala zejména nepravidelným placením nájemného a služeb spojených 
s užíváním předmětného bytu. Vždy však svou povinnost dodatečně splnila a nájemní smlouva byla 
o další tři měsíce prodloužena. Poslední uzavřená nájemní smlouva byla na období 1. 1. 2013 – 31. 3. 
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2013. Dne 28. 3. 2013 požádala o prodloužení nájemní smlouvy, předložila oddací list ze dne 11. 2. 
2013, avšak již nedoložila doklady prokazující řádně uhrazený nájem a zálohy na služby. Následně e-
mailovou komunikací slibovala doplacení nájmu a záloh na služby, avšak slibům nedostála, a ani se 
nedostavila k řešení vzniklé situace. Dne 31. 3. 2013 skončila nájemní smlouva k bytu č. xxxxxxx a od 
1. 4. 2013 užívají manž. Zavackých byt bez právního důvodu. 
Dle podkladů od správce bytu – INVESTSERVIS RK s.r.o., Ing. Augustin – dlužila paní Zavacká 
(společně se svým manželem) ke dni 31. 3. 2013 na nájemném a úhradách za plnění poskytovaných 
s užíváním předmětného bytu částku ve výši xxxxxxx Kč a ke dni 3. 7. 2013 na poplatku z prodlení 
částku ve výši xxxxxxxx Kč. Dále dlužila za období od 1. 4. 2013 bezdůvodné obohacení rovnající se 
poměrné části nájemného vč. záloh na služby za každý i započatý den, když byt užívala bez právního 
důvodu (vč. úroku z prodlení), ke dni 3. 7. 2013 částku ve výši xxxxxx Kč. Celková dlužná částka ke 
dni 3. 7. 2013 tedy činila výši xxxxxxxxx Kč (upomínka zaslaná správcem bytu). 
Vzhledem k tomu, že uzavřením manželství vznikl dne 11. 2. 2013 společný nájem bytu č. xxxxxxx 
panu Zavackému, zaslal OMP výzvu k vyklizení bytu jednak paní Zavacké a také panu Zavackému. 
Oba si výzvu k vyklizení převzali dne 4. 7. 2013. Vyklizení bytu bylo stanoveno nejpozději dne 31. 7. 
2013 do 14:00 hodin. 
Dne 27. 7. 2013 zaplatili manž. Zavacčtí částku xxxxxxxxx Kč, což představuje dlužnou částku 
vyčíslenou správcem bytu + nájemné vč. záloh na služby za měsíc červenec 2013. Tím uhradili velkou 
část dluhu (zbývá zatím nevyčíslený poplatek z prodlení a úrok z prodlení). Projevili tak zájem v bytě 
i nadále setrvat a žádají o uzavření nájemní smlouvy. 
OMP doporučuje, aby byl byt manž. Zavackým opětovně pronajat, a doporučuje uzavření nájemní 
smlouvy schválit pouze na tři měsíce. 
 
Přijaté usnesení: 518/2013 - RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 

„o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“ byt č. xxxxxxxxx, 
umístěný v VII. NP bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní postaveného na 
pozemku p. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, manž. Jitce a Peteru Zavackým, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou tří měsíců, za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

6.3. Radek Kotlán – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
(Příloha č. 6, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Radek Kotlán je nájemcem obecního bytu č. xxxxxxx, umístěného ve III. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Panu Kotlánovi RM na své schůzi dne 20. 2. 2013 pod č. usn. 108/2013 schválila výpověď nájmu 
bytu, kterou si pan Kotlán převzal dne 10. 7. 2013. Vzhledem k tomu, že jistina dluhu byla uhrazena, 
žádá pan Kotlán o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu. 
 
OMP z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje žádosti o zpětvzetí výpovědi vyhovět, ovšem jen 
v případě, že pan Kotlán přistoupí na dodatek k nájemní smlouvě, jímž se změní doba nájmu na dobu 
určitou do 30. 11. 2013. Tento model byl zaveden i u ostatních dlužníků, u kterých RM v minulosti 
rozhodla o zpětvzetí výpovědi. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,24 hod. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – vzhledem ke změně majetkových poměrů navrhuje nyní materiál neprojednávat. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. xxxxxxxx umístěného ve 

III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxx postaveného na 
pozemcích p. č. 2138/3, 2138/2, 2138/1, vše k. ú. Kuřim, jehož nájemcem je pan 
Radek Kotlán, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s panem Radkem 
Kotlánem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytu č. xxxxxx umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxx, 
xxxxxxxxxxx postaveného na pozemcích p. č. 2138/3, 2138/2, 2138/1, vše k. ú. 
Kuřim. Dodatkem č. 1 se mění doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 
30. 11. 2013 s možností prolongace. 

 
 
 

6.4. Radek Kotlán, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx a manž. 
Sarojanovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx – žádost o výměnu 
obecních bytů v Kuřimi dle ust. § 715 OZ 
(Příloha č. 6, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Radek Kotlán je nájemcem obecního bytu č. xxxxxxx, 2+1 o výměře 72,20 m

2
, umístěného ve  

III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Manželé 
Sarojanovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxx, 2+1 o výměře 53,90 m

2
, umístěného 

v podkroví bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Nájemci obou 
obecních bytů se mezi sebou dohodli na výměně a tímto žádají pronajímatele o souhlas. 
Správce bytů – Správa bytů Kuřim, s.r.o., Ing. Pipek – potvrdil, že na bytech nejsou ke dni 31. 7. 2013 
evidovány dluhy na nájemném a zálohách na služby. 
 
Po výměně bytu budou mít nájemci stejný režim nájemních smluv, tj. manželé Sarojanovi smlouvu na 
dobu neurčitou, pan Radek Kotlán smlouvu na dobu určitou. 
 
Diskuse: 
P. Kavka – vzhledem ke změně majetkových poměrů navrhuje nyní materiál neprojednávat. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výměnu bytu č. xxxxx v ul. xxxxxxxxxxxx v Kuřimi - noví společní 

nájemci manželé Silva a Edvard Sarojanovi, oba trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx, za byt č. xxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxx v Kuřimi – nový nájemce pan 
Radek Kotlán, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
 
 

6.5. Zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
(Příloha č. 6, 6B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 10. 7. 2013 pod č. usn. 434/2013 schválila zahájení zadávacího řízení na výběr 
dodavatele zakázky „Výměna oken v obecních bytech“ a dále schválila znění výzvy k podání nabídky 
a jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise. 
Dne 12. 8. 2013 hodnotící komise otevřela obálky s nabídkami. Celkem byly doručeny nabídky pěti 
uchazečů. Zadavatel měl v zadávací dokumentaci požadavek dodávky venkovních plastových 
parapetů. Z pěti uchazečů nabídl pouze jeden subjekt venkovní parapety plastové, ostatní měli 
venkovní parapety hliníkové. Pro nesplnění těchto technických požadavků by měli být čtyři uchazeči 
vyloučeni a zůstala by k hodnocení jen jedna nabídka. Hodnotící komise se rozhodla doporučit radě 
města zrušení tohoto výběrového řízení a vypsat jej znovu bez této technické podmínky.  
 
Příloha B – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 519/2013 - RM ruší usnesení č. 434/2013 ze dne 10. 7. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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6.6. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
Předmět (název) zakázky: „Výměna oken v obecních bytech“ 
Evidenční číslo zakázky: B-OMP-2013-007 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor majetkoprávní (OMP) 
(Příloha č. 6, 6C, 6D, 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 Uxxxxxxxx Jxxxxxx 
č. 844/1, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, byt 2+1, nájemce Kxxxxxxxx Mxxxxx 
č. 844/5, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, byt 2+1, nájemce Kxxxxxxx Vxxxxx 
č. 897/2, ul. Na Královkách, Kuřim, byt 2+1, nájemce manž. Jxxxxxxx 
č. 1260/57, ul. Nádražní, Kuřim, byt 1+1, nájemci manž. Mxxxxxx 
č. 1260/59, ul. Nádražní, Kuřim, byt 1+1, nájemce Sxxxxxxx Lxxxx – jedno okno již bylo vyměněno 
č. 817/1, ul. Legionářská, Kuřim, byt 1+1, nájemci manž. Gxxxxxxx 
 
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 C – Výzva k podání nabídky 
Příloha D – Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Diskuse: 
P. Kavka – podmínky výběrového řízení byly upraveny. 
 
Přijaté usnesení: 520/2013 - 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). 
 
 
 

6.7. Záměr na pronájem nebytového prostoru v KD – bývalé 
květinářství 
(Příloha č. 6, 6E,předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Jana Jakešová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, IČ 74987356, je dosud nájemcem 
nebytového prostoru umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku 
p. č. 1808 v k. ú. Kuřim, kde provozuje prodejnu květinářství. Přípisem ze dne 31. 5. 2013 podala 
výpověď nájmu z nebytového prostoru. Dle nájemní smlouvy č. 2009/O/0044 ze dne 23. 10. 2009 činí 
výpovědní lhůta tři měsíce. Nájem tedy končí dne 31. 8. 2013. 
 
OMP doporučuje nabídnout nebytový prostor dalším zájemcům. Podle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), musí být nejprve vyhlášen záměr na pronájem. 
Příloha E - záměr 
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Na jednání se vrátil v 15,26 hod. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nyní by bylo možné prostory využít pro potřeby města. Zatím by s vyhlášením záměru 
počkal. Nyní materiál stahuje z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bývalá prodejna 

květinářství) umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na 
pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim o výměře 55,90 m

2
 na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného min. 80,- Kč/m
2
/měs. + zálohy na 

služby. Nájemné bude každoročně valorizováno o výši inflace. 
 
 
Z jednání odešel v 15,29 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

12. Smlouvy o provedení výběrového řízení a administrací žádostí, 
informace o postupu prací na revitalizačních akcích z dotací OPŽP 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, 12C, předkládá J. Koláček, MBA, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Následné vedení veškerých administrativních záležitostí (dotační/realizační management) -  vzhledem 
k Státnímu fondu životního prostředí - bude pro všechny tři revitalizační projekty: „Revitalizaci nivy 
a toku Lučního potoka, I. část“ (dále jen tůňky), „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 
doprovodné zeleně“ (dále jen pásy) a „Revitalizaci zeleně v Kuřimi“ (dále jen zeleň) provádět Ing. 
Martina Trnková, administrátorka žádosti „zeleně“. Na základě výběru z oslovených firem podala 
nejnižší nabídku, a to 100 tis Kč (není plátkyní DPH). Dle poptávky na provedení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby byl vybrán JUDr. Petr Navrátil, který spolupracuje s projektanty Revitalizace zeleně 
v Kuřimi. Také pro nás sestavil právní rozbor jak a v jakém režimu soutěžit tyto projekty (viz příloha 
č. 2). Jeho nabídka z oslovených firem byla nejnižší, a to 95 tis Kč bez DPH za zhotovení všech tří 
výběrových řízení. V současné době čekáme na odpověď Státního fondu životního prostředí 
k našemu postupu sloučení 2 výběrových řízení („pásy“ a „tůňky“) za rybníkem Srpek z důvodu 
časové návaznosti a využití společných pozemků pro obě akce, resp. pro jejich nečinnost a neochotu 
odpovědět připravuje JUDr. Navrátil už rovnou Zadávací dokumentaci ke schválení Fondem. Jakmile 
Fond i Rada města zadávací dokumentaci schválí, je možné zahájit výběrové řízení.  Další jednání 
budou probíhat s pí. Srncovou z Agrostylu o výpovědích z nájmů – resp. snížení obdělávané plochy. 
Po uzavření kupních smluv na celé parcely může odbor majetkoprávní připravit směnné smlouvy 
a nájemní smlouvy pro ty vlastníky, kteří nechtěli prodat pozemky jen je směnit nebo pronajmout 
k revitalizačním účelům. 
 
Příloha: A) Smlouvy na výkon dotačního/realizačního managementu (Trnková) 

 B) Návrh postupu při zajištění výběrových řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek 

 C) Smlouva na zajištění výběrového řízení (Navrátil) 
 
Přijaté usnesení: 521/2013 - RM bere na vědomí postup prací před zahájením výběrového řízení na 

zhotovitele revitalizačních opatření na území města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 522/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení dotačního/realizačního 

managementu pro akci „Revitalizaci zeleně v Kuřimi“ za celkovou částku 30.000 Kč 
od Ing. Martiny Trnkové, xxxxxxxxx, 679 22 Šebrov - Kateřina, IČ 86990969. 

 
Přijaté usnesení: 523/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení dotačního/realizačního 

managementu pro akci „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné 
zeleně“ za celkovou částku 35.000 Kč od Ing. Martiny Trnkové, xxxxxxxx 679 22 
Šebrov - Kateřina, IČ 86990969. 
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Přijaté usnesení: 524/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení dotačního/realizačního 
managementu pro akci „Revitalizaci toku a nivy Lučního potoka, I. část“, za 
celkovou částku 35.000 Kč od Ing. Martiny Trnkové, xxxxxxxxx, 679 22 Šebrov - 
Kateřina, IČ 86990969. 

 
Přijaté usnesení: 525/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení výběrového řízení na 

akce „Revitalizaci nivy a toku Lučního potoka, I. část“, a „Revitalizaci zeleně 
v Kuřimi“ za celkovou cenu 72.600 Kč vč. DPH od JUDr. Petra Navrátila, 
zapsaného v seznamu ČAK pod ev. č. 14175, IČ 73612596, Joštova 138/4, 602 00 
Brno. 

 
Přijaté usnesení: 526/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení výběrového řízení na akci 

„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ za celkovou cenu 
42.350 Kč vč. DPH od JUDr. Petra Navrátila, zapsaného v seznamu ČAK pod ev. 
č. 14175, IČ 73612596, Joštova 138/4, 602 00 Brno. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení současně: pro 4, zdržel se 1 (D. Holman). 
 
 
 

13.1. Smlouva o poskytnutí podpory ze státního fondu životního 
prostředí ČR pro akci „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova 
v Kuřimi“ 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR rámci 
Operačního programu Životního prostředí, pro akci „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“. 
Státní fond životního prostředí ČR se zavazuje poskytnout podporu ve výši 100.432,35 Kč, tato částka 
je určena na spolufinancování akce a je poskytnuta ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, 
které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie. Dotace představuje 5% celkových způsobilých výdajů. 
Ostatní způsobilé výdaje na tuto akci jsou přiděleny v režimu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které 
bylo doručeno zároveň se smlouvou.  
OI doporučuje na základě výše uvedeného schválení příslušné smlouvy. 
 
Přílohy: smlouva + rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 
Přijaté usnesení: 527/2013 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy č. 12126783, podepsané zástupcem 

fondu dne 7. 8. 2013, o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí 
ČR“ mezi městem Kuřim a Státním fondem životního prostředí České republiky, se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, jejímž předmětem je 
poskytnutí podpory na akci „Zateplení mateřské školy na ul. Jungmannova 
v Kuřimi“. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

13.2. Smlouva o poskytnutí podpory ze státního fondu životního 
prostředí ČR pro akci „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
(Příloha č. 13, 13C, 13D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR rámci 
Operačního programu Životního prostředí, pro akci „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“. 
Státní fond životního prostředí ČR se zavazuje poskytnout podporu ve výši 217.421,30 Kč, tato částka 
je určena na spolufinancování akce a je poskytnuta ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, 
které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie. Dotace představuje 5% celkových způsobilých výdajů. 
Ostatní způsobilé výdaje na tuto akci jsou přiděleny v režimu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které 
bylo doručeno zároveň se smlouvou.  
OI doporučuje na základě výše uvedeného schválení příslušné smlouvy. 
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Přílohy: smlouva + rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 
Přijaté usnesení: 528/2013 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy č. 12125743, podepsané zástupcem 

fondu dne 6. 8. 2013, o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí 
ČR“ mezi městem Kuřim a Státním fondem životního prostředí České republiky, se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, jejímž předmětem je 
poskytnutí podpory na akci „Zateplení základní školy na ul. Komenského v Kuřimi“. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

14. Zápis komise stavební ze dne 12. 8. 2013 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 12. 8. 2013 proběhlo společné jednání Komise stavební a dopravy. 
Na programu bylo projednání optimalizačních studií Městské sportovní haly a Společenského 
a kulturního centra v Kuřimi. 
Dále žádosti fyzických a právnických osob: 

- Hospodářská účelová stavba – kůlna parc. č. 372 k. ú. Kuřim 
- Zateplení a výměna oken – bytový dům nám. 1. května, Kuřim 
- Nástavba RD parc. č. 2088 k. ú. Kuřim 
- Novostavba RD parc. č. 4487/10 k. ú. Kuřim 
- Novostavba RD parc. č. 4487/20 k. ú. Kuřim 
- Novostavba RD parc. č. 2442/2 k. ú. Kuřim 
- Žádost OMP – odkup pozemku parc. č. 3430/4,3506/4 a část pozemku parc. č. 3509/2 

a 3506/3 vše v k. ú. Kuřim 
 
Příloha: zápis z jednání komise stavební + zápis z jednání pracovní skupiny sportovního výboru 
 
Diskuse: 
 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro: 4, zdržel se 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
Pro: 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Pro: 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
Pro: 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, D. Holman). 
D. Sukalovský - bude dále řešeno s vedoucím odboru investičního. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
Pro: 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, D. Holman). 
 
 
Vrátili se v 15,38 hod. J. F. Koláček a D. Holman. 
 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
Pro: 4, zdržel se 1 (J. F. Koláček). 
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Bod č. 9 – schvaluje: 
Pro: 4, zdržel se 1 (J. F. Koláček). 
 
Bod č. 10 – schvaluje: 
Pro: 5. 
O. Štarha – předpokládá souhlas vlastníka sousedního pozemku. 
 
Bod č. 11 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Přijaté usnesení: 529/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 12. 8. 

2013 v bodech č. 1, 2, 3, 4, 5, 11, schvaluje body č. 6, 7, 8, 9, 10. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

15. Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 8. 2013 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová)  
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 8. 2013. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 12. 8. 2013 
 
Diskuse: 
 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 5. 
D. Sukalovský - souhlasí s názorem komise. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Přijaté usnesení: 530/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 12. 8. 

2013 v bodech č. 1, 2 a schvaluje body č. 3, 4 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

16. Modernizace plážových kurtů v areálu plaveckého stadionu – 
rozpočtová položka „drobné investice“ 
(Příloha č. 16, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
Plážové hřiště po této letní sezóně už bude žádat určitý „refresh“. A to i z důvodu rozšíření nabídky 
a zvýšení atraktivity areálu letního koupaliště. Dlouhodobě existuje poptávka po využití plážových 
kurtů. Vedle plážového volejbalu jde i o plážový fotbal a házenou. Zároveň je na hřištích potřeba 
doplnit písek. Pořízením dvou speciálních mobilních branek a demontovatelných sloupků na volejbal 
lze ještě ke konci letošní sezóny nabídku areálu zatraktivnit. Pro příští sezónu tak bude tato část 
areálu již připravena a správa areálu se před příští letní sezónou bude moci plně věnovat dalším 
úkolům. 
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Rozpočet: 
 

  POLOŽKA     CENA BEZ DPH   CENA VČ. DPH 

Písek na plážový volejbal   10 557,-Kč   12 774,-Kč 

Doprava       6 210,-Kč       7 514,-Kč   

Nové sloupky na pláž   13 710,-Kč   16 589,-Kč 

Branky na pláž - pár   13 037,-Kč   15 775,-Kč 

Poštovné            124,-Kč          150,-Kč   

CELKEM       43 638,-Kč   52 802,-Kč 

 
 
Diskuse: 
O. Štarha – žádá, aby byl písek doplněn až na jaře. 
Z. Kříž – mohlo by se zařadit do rozpočtu příštího roku. 
D. Holman – realizace bude probíhat na etapy. 
 
Přijaté usnesení: 531/2013 - RM schvaluje uvolnění 53.000 Kč z rozpočtové položky „Drobné 

investice“ za účelem modernizace plážových kurtů v areálu letního koupaliště. 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

17. Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, 17C, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
Město Kuřim dlouhodobě sleduje trendy otevřené a transparentní veřejné správy. 
Na této cestě nás provázejí jak úspěchy, tak nezdary. Přesto lze naše obecné směřování k maximální 
možné otevřenosti a přístupnosti informací pro občany považovat za nezvratný trend.  
Součástí tohoto trendu je i prosazování principů a standardů otevřených dat v rámci fungování veřejné 
správy.  
Fond Otakara Motejla nám nyní v rámci expertního projektu Fórum pro otevřená data nabízí 
odbornou, konzultační a metodickou pomoc při přípravě užitečných aplikací využívajících potenciálu 
otevřených dat. Členy tohoto fóra jsou Fond Otakara Motejla, Fakulta informatiky a statistiky VŠE a 
Matematicko-fyzikální fakulta UK. 
 
Přijetím Memoranda o spolupráci při prosazování otevřených dat (viz příloha) začne Město Kuřim 
od 1. 10. 2013 aplikovat formát otevřených dat při zpracování, tvorbě a publikování dat i datasetů. Náš 
úřad to administrativně nezatíží, protože starší data bude do otevřeného formátu převádět jen 
v případech hodných zvláštního zřetele. A s přihlédnutím k možným nákladům s tím souvisejících (viz 
text memoranda). 
 
Zároveň se přijetím memoranda otevírá radnici prostor k bezúplatným konzultacím s odborníky 
zapojenými do expertního projektu Fórum pro otevřená data, a tím i k diskusi o konkrétních aplikacích. 
 
Tento náš přístup umožní tvorbu užitečných aplikací (nejen městských), které stahují data 
z otevřených zdrojů i snazší práci občana s daty prezentovanými městem na internetu. 
 
Přílohy: 
- Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat 
- Příklad z menšího  města (Engerwizdorg) 
- Tisková zpráva Fondu Otakara Motejla 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. Bude o tomto dále jednat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat mezi 

Městem Kuřim a Fondem Otakara Motejla (Nadace Open Society Fund Praha, se 
sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3, IČ 47611804. 
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18. Koncepce rozvoje Sportovního areálu Kuřim 
(Příloha č. 18, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
1) Důvodová zpráva: 
Tento materiál se zabývá koncepcí rozvoje Sportovního areálu Kuřim. Ve variantách definuje cílový 
stav areálu, ke kterému bychom se měli přibližovat v krátkodobých i střednědobých plánech. 
Dlouhodobé cíle jsou popsány Strategickým plánem rozvoje města Kuřim (dále jen SPRM) a určují 
základní rozvojový rámec i pro Sportovní areál Kuřim (dále SA Kuřim). 
Stanovení cílového stavu, který bude mít podporu jak mezi sportovci, uživateli areálu, tak 
v samosprávě města, a zároveň bude mít ekonomicky reálné ambice, by se mělo projevit i v zadání 
projektu komplexní rekonstrukce budovy stadionu. 
Zdá se, že se otevírá diskuse, zda bylo v minulosti správné přesunout hlavní hřiště a zda je nyní 
potřeba vrátit je zpět. Zda bylo správné zrušit tribunu na střeše a zda je nyní potřeba vrátit ji zpět. Ať 
už to dopadne jakkoliv, jsem přesvědčen o tom, že bychom neměli objekty v areálu neustále 
přemísťovat tam a zpět. Proto si stanovme takové cíle, pro které můžeme získat dlouhodobější 
podporu jak v samosprávě, tak mezi sportovci. 
 
2) Výchozí situace: 
Ve městě jsou 2 hlavní sportovní centra. V jižní části města se jedná o areál Sokola a ZŠ Tyršova, 
v severní části města se nachází sportovní areál sousedící s letním koupalištěm a s areálem Wellness 
Kuřim.  V okolí Sportovního areálu Kuřim se nachází dosud nevyužité plochy územním plánem určené 
pro sport (ZM bude na svém zasedání 27. 8. projednávat návrh na pořízení změny ÚP, aby zde mohla 
postavena Sportovní hala Kuřim). Blízká příroda nabízí turistické a běžecké trasy, nachází se zde 
i cyklostezka a cyklotrasa. 
Pro účely správy zařízení, která jsou v majetku města, zřídilo Město Kuřim organizační složku 
Sportovní areál města Kuřim. 
Situační analýza v oblasti sportu, SWOT analýza, stejně jako stanovené cíle, opatření i aktivity jsou 
popsány v SPRM (aktualizováno v červnu 2013). 
 
a) Stávající objekty Sportovního areálu Kuřim 
• stadion s budovou bývalé tribuny, ve kterém se nachází:  
- šatny, sprchy 
- sociální zařízení 
- sauna 
- kabina rozhlasu  
- hospodářská místnost 
- venkovní WC 
• 2 travnatá fotbalová hřiště (hlavní hřiště, tréninkové hřiště) 
• atletický sektor (vč. běžecké dráhy – ovál 400m) 
• házenkářské hřiště s umělým povrchem 
• nafukovací hala montovaná na objektu házenkářského hřiště 
• restaurace Stadion (objekt v majetku SK Kuřim) 
•sklady (garáž) 
•studna a nádrže na vodu 
•tribuna (zdevastovaný a nefunkční objekt u tréninkového hřiště) 
• lavičky podél jedné strany hlavního hřiště 
•komunikace a další objekty 
 
b) Schválené strategické cíle: 
Záměry, cíle a aktivity schválené zastupitelstvem v rámci SPRM pro oblast sportu se do značné míry 
týkají i rozvoje Sportovního areálu (viz níže – podtrženo) 
 
Strategický plán rozvoje města Kuřimi 
Rozvojový záměr B.3 
Podpořit zájem občanů o sport a zachování zdraví 
Cíl: 
Zvýšit nabídku příležitostí pro sportovní aktivity (rekreační i soutěžní) 
Aktivity: 

 Výstavba sportovní haly  
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 Rozšíření a rekonstrukce zázemí stadionu. 

 Hřiště s umělým povrchem u ZŠ Jungmannova. 

 Podpora stavby tribuny v areálu stadionu. 

 Podpora činnosti osob a sdružení provozujících sportoviště a organizujících sportovní činnost 
prostřednictvím grantů z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
a z programu Podnikatelský obolus. 

 Multifunkční hřiště na Podlesí. 

 Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu stadionu 

 Výstavba multifunkční stezky pro inline bruslaře 
 
4) Varianty cílového stavu – budou projednávány 14. 8. ve Výboru sportovním ZM Kuřim 
(doporučená varianta s případnými změnami bude předložena i na jednání RM) 
 
A) Cílový stav varianta „Přesuny objektů na původní pozice“ 
 
1) hlavní, travnaté hřiště vzadu (směr k TOS) 
2) zpřístupnění divácké tribuny na hlavním objektu, pokud možno zastřešené 
3) uvedení budovy do řádného stavu, umožňujícího všestranné bezproblémové užívání 
4) zachování vnitřní dispozice budovy (netýká se sauny – bude řešeno v závislosti na dalších 
okolnostech) 
5) tréninkové hřiště s umělou trávou směrem k ul. U Stadionu 
6) obnovený lehkoatletický sektor (vč. běžeckého oválu s původním počtem drah) 
7) přestěhování oddílu házené do sportovní haly 
 
B) Cílový stav varianta „Ponechání ve stávající poloze“ 
 
1) hlavní, travnaté hřiště bude zachováno v současné pozici (případně bude o 2 – 3 m prodlouženo) 
2) divácká tribuna nebude obnovována na střeše hlavního objektu, ale bude orientována k hlavnímu 
hřišti a bude alespoň částečně zastřešena (v případě, že poloha na straně hřiště u ul. U Stadionu 
vyvolá nepřiměřené investiční náklady spojené s přeložkami technických sítí, pak umístit tribunu podél 
opačné strany hřiště) 
3) uvedení budovy do řádného stavu, umožňujícího všestranné bezproblémové užívání 
4) zachování vnitřní dispozice budovy, vč. provozu sauny  
5) tréninkové hřiště s umělou trávou na hřišti č. 2 (tj. na hřišti vzadu – směr k TOS) 
6) obnovený lehkoatletický sektor (vč. běžeckého oválu s původním počtem drah) 
7) přestěhování oddílu házené do sportovní haly (v případě, že nebude schváleno dokončení projektu 
pro stavební řízení v roce 2014, rozšířit objekt o 1 šatnu, např. na střeše novější přístavby šaten 
s přístupem po vnějším schodišti) 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. K projednávání se vrátí až po projednání tohoto materiálu ve 
výborech. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí doporučení Výboru sportovního ZM Kuřim ve věci cílového 

stavu rekonstrukce budovy stadionu a Sportovního areálu Kuřim. 
 
 
 

19. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka 
chodníkového samosběrného čistícího vozidla“ 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., žádá RM jako zástupce majitele společnosti o povolení 
nákupu chodníkového samosběrného čistícího vozidla. 
Odůvodnění: 
V současné době provádí CTSK čistění chodníků ručně. Tento způsob je pomalý a finančně náročný. 
Při ručním čistění chodníků dojde pouze k jejich zametení bez následného vysání prachu a tím tedy 
jen k částečnému snížení prašnosti. Zároveň pracovníci pracující na úklidu chodníků chybí na plnění 
dalších prací pro město a plnění úkolů se tím značně zpomaluje. 



 23 

 
Předpokládaná cena zakázky: 2.000.000,00 Kč bez DPH. 
 
Finanční krytí – z vlastních zdrojů 
 
Příloha: Výzva k podání nabídky 

Návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,53 hod. Ing. L. Tomšů. 
 
 
Diskuse: 
L. Tomšů – jedná se o zametací chodníkový stroj, který nejen zametá, ale i vysává prach. 
Z. Kříž – nemůže se zúčastnit jednání hodnotící komise. Zúčastní se jako náhradník. Jako člena 
hodnotící komise navrhuje J. Koláčka. 
D. Sukalovský – navrhuje místo sebe jako člena komise Petra Krejčího. 
D. Holman – navrhuje, aby byl poměr nabídkové ceny 90 % a 10 % celkové servisní náklady. 
 
Přijaté usnesení: 532/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku chodníkového 

samosběrného čistícího vozidla, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a současně jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu 
se změnou. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 15,56 hod. Ing. L. Tomšů. 
 
 
 

20. Diskuze – nabídka bezúplatného převodu nemovitostí 
(Příloha č. 20, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
JmK zaslal dne 7. 8. 2013 městu Kuřim seznam nemovitostí k bezúplatnému převodu. Nabízí 
nemovitosti, o které projevila údajně zájem ZŠ Jungmannova a to: 
- budova č. p. 1227 na pozemku p. č. 2785/2 
- pozemek p. č. 2785/2 o výměře 1804 m

2
 

- budova č. e. 1339 (garáž) na pozemku p. č. 2785/3 
- pozemek p. č. 2785/3 o výměře 18 m

2
 vše k. ú. Kuřim 

 
Za nabízené nemovitosti žádá JmK bezúplatný převod pozemku p. č. 1452/2, o výměře 290 m

2
 k. ú. 

Kuřim. Jde o budovou zastavěný pozemek, který využívá příspěvková organizace zřízená JmK, tj. 
DDM. Současně bylo město požádáno, aby v rámci reciprocity nabídlo k bezúplatnému převodu svůj 
nemovitý majetek vyjma pozemků pod komunikacemi. 
 
OMP předkládá radě města k diskuzi tyto možnosti recipročního převodu majetku: 
a) pozemky p. č. 2003, o výměře 208 m

2
, p. č. 2004/1, o výměře 172 m

2
 a p. č. 2004/2, o výměře 186 

m
2
 vše k. ú. Kuřim 

b) budova č. p. 338 (Dělnický dům) na pozemku p. č. 2005/1 a pozemek p. č. 2005/1, o výměře 376 
m

2 
vše k. ú. Kuřim 

 
Příloha: katastrální mapa – majetek JmK 

katastrální mapa – majetek Město Kuřim 
 
 
Na jednání se v 15,58 hod. dostavil Mgr. P. Kavka. 
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Diskuse: 
P. Kavka – JmK výslovně nechce pozemky pod komunikacemi. Oni nabízí pozemky v intravilánu, 
proto se snažil vytipovat pozemek také v intravilánu. 
O. Štarha – toto by neřešil na radě města, bude to spíše na rozhodnutí zastupitelstva. 
D. Sukalovský – ano, nyní je to spíše k diskuzi. 
Z. Kříž – je proti variantě odprodeje Dělnického domu. 
D. Sukalovský – žádá do jednání zastupitelstva připravit materiál bez návrhu usnesení 
a s doporučením, že se rada města přiklání ke směně pozemku pod budovou DDM s doplatkem 
města. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16,04 D. Holman a odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

21. „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim 
ze severní části města – koordinátor BOZP“ 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Při realizaci zakázky „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní 
části města“ je podle zákona č.309/2006 Sb. povinnost investora zajistit činnost koordinátora BOZP. 
Ing. František Parák, a.s., poskytuje kvalifikovaně výkon koordinátora BOZP. 
OI doporučuje radě města na základě zkušeností na stavbách Wellness Kuřim – rekonstrukce 
a dostavba krytého bazénu v Kuřimi a Most č. 50-1 v Kuřimi Pod Zárubou schválit tuto smlouvu s Ing. 
Františkem Parákem za cenu 38.000 Kč vč. DPH, která odpovídá náročnosti zakázky. 
Platby budou provedeny z rozpočtu města, ORG 1186 000 000. 
 
Příloha: Mandátní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 533/2013 - RM schvaluje přidělení zakázky „Bezbariérové zpřístupnění podchodu 

železniční stanice Kuřim ze severní části města – koordinátor BOZP“ panu Ing. 
Františkovi Parákovi, Lískovec 324, 798 07 Brodek u Prostějova, IČ 45441511, 
a uzavření smlouvy za cenu 38.000 Kč vč. DPH. 

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

22. Ukončení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 22, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Jan Leixner, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, je nájemcem obecního bytu č. xxxxx 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxx postaveného na pozemcích p. č. 
1848, 1849 vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou dne 7. 5. 1997. Dne 
19. 8. 2013 požádal pan Leixner prostřednictvím dcery Jindřišky Kaňákové, bytem Ořechov, 
xxxxxxxxxxxxx, o ukončení nájemní smlouvy k předmětnému bytu, a to dohodou ke dni 31. 8. 2013. 
Důvodem ukončení nájemního vztahu je zdravotní stav nájemce a jeho přestěhování ke druhé dceři 
do Předklášteří. 
 
OMP doporučuje předmětnou dohodu uzavřít. Byt bude poté ihned nabídnut ve smyslu Pravidel Města 
Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, k výměně stávajícím 
nájemcům. 
 
 
Na jednání se vrátil v 16,05 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 534/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Janem 

Leixnerem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
obecního bytu č. xxxxxxx umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
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831, 832, postaveného na pozemcích p. č. 1848, 1849, vše k. ú. Kuřim, dohodou 
ke dni 31. 8. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

23. Milota Krejčí – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 23, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Milota Krejčí, roč. xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim byla s manželem Ivanem Krejčím 
společným nájemcem bytové jednotky č. 1204/5 v ul. Na Loučkách, Kuřim. Zejména díky trvale 
nezřízenému způsobu života pana Ivana Krejčího, který dne 11. 3. 2005 zemřel, vznikl na nájemném 
dluh ve výši xxxxxxxx Kč. Rozsudkem Krajského soudu v Brně bylo městu Kuřim přivoleno k výpovědi 
z nájmu bytu č. 1204/5, a to do 15 dnů po zajištění přístřeší. Paní Milota Krejčí se z bytu dobrovolně 
odstěhovala dne 2. 5. 2005. Přístřeší jí bylo zajištěno v chatě č. evid. 216, k. ú. Kuřim, kde žila do roku 
2007. Poté odešla do ubytovny Armády spásy v Brně, kde bydlí dosud. Ve věci úhrady dluhu byl dne 
20. 10. 2006 sepsán exekutorem JUDr. Robertem Pazákem exekutorský zápis, v němž se pí Milota 
Krejčí zavázala k dobrovolnému splácení svého závazku vůči městu Kuřim. 
Paní Krejčí závazky potvrzené exekutorským zápisem dodržovala, pravidelně splácela a ke dni 30. 6. 
2010 byla jistina dluhu uhrazena. Městu Kuřim však dlužila poplatek z prodlení, který ke dni uhrazení 
jistiny činil částku xxxxxxxxxx Kč. Zastupitelstvo na svém zasedání dne 24. 8. 2010 pod číslem 
usnesení 1077/2010 schválilo paní Milotě Krejčí prominutí ½ poplatku z prodlení, a to xxxxxxxx Kč. 
Paní Milota Krejčí pravidelně splácela a dne 26. 6. 2012 pod číslem usnesení 1107/2012 schválilo 
zastupitelstvo paní Milotě Krejčí prominutí další ½ poplatku z prodlení z částky xxxxxxxx Kč, tj. částka 
xxxxxxxx Kč. 
Ke dni 31. 7. 2013 činil dluh na poplatku z prodlení částku ve výši xxxxxxxx Kč. 
 
Dle § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhoduje o pohledávkách do xxxxxx.,- Kč rada města. OMP 
navrhuje prominout částku ve výši xxxxxxx Kč. Paní Krejčí tedy bude zbývat uhradit částku xxxxxx,- 
Kč. Vzhledem k tomu, že paní Milota Krejčí dochází na MěÚ Kuřim a ze svého starobního důchodu 
pravidelně splácí xxxxxx Kč měsíčně, doporučuje OMP navržené usnesení přijmout. OMP uvádí, že 
dosud zaplatila paní Krejčí na poplatku z prodlení částku ve výši xxxxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 535/2013 - RM schvaluje prominutí částky xxxxxxx Kč na poplatku z prodlení paní 

Milotě Krejčí, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, který vznikl 
v souvislosti s nájmem bytu č. 1204/5. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

24. Udělení medaile panu Františku Ondráškovi 
(Příloha č. 24, předkládá a zpracoval Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Navrhuji Radě města Kuřimi, aby byla udělena malá medaile města Kuřimi panu Františku 
Ondráškovi, roč. narození xxxx, za zásluhy o rozvoj sportu ve městě Kuřimi, zejména v oblasti 
házené. 
Pan František Ondrášek byl roku 1963 zakladatelem oddílu házené podle mezinárodních pravidel 
v Kuřimi. Do té doby se zde hrála pouze národní házená. Po celou dobu až do letošního roku také 
v oddíle aktivně funkcionářsky pracoval, většinou jako jeho předseda. V této funkci v letošním roce 
skončil, i nadále se ovšem práci pro házenou v Kuřimi věnuje na jiných pozicích. 
 
Přijaté usnesení: 536/2013 - RM uděluje panu Františku Ondráškovi medaili města Kuřimi za 

zásluhy o rozvoj sportu ve městě Kuřimi, zejména házené. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 



 26 

25. „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ - návrh dodatku 
č. 1 a č. 2 k SOD č. 2013/D/0032 
(Příloha č. 25, 25A, 25B, 25C, 25D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou stavbu je přípočet dodatečných 
stavebních prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a které byly v tomto případě 
nepředvídatelné. Během vybourání původních oken byly zjištěny (stav je zfotodokumentován): 
- nerovnosti parapetů až 4cm, nesoudržná (zvětralá) vrstva pod parapety, pro řádnou montáž je 

potřeba tuto vrstvu vyrovnat cementovým potěrem, vč. zřízení bednění 
- nerovnosti ostění až 4cm, tyto nerovnosti jsou nevhodné pro zapravení pouze štukovou omítkou, 

dále byl zjištěn nesoudržný podklad ostění po vybourání, pro řádné zapravení je tedy nezbytné 
vyrovnání proměnlivé mezery mezi ostěním a rámem okna izolantem.  

Původní cena v SOD 4.343.777,- Kč bez DPH 
Hodnota víceprací    112.350,- Kč bez DPH 
Nová cena dod. č. 1 4.456.127,- Kč bez DPH 
 
Součástí dodatku č. 1 je posun termínu dokončení stavby, který je stanoven s ohledem na výše 
uvedené dodatečné stavební práce a z důvodu vysoké četnosti dnů s teplotou přesahující 26 stupňů, 
předaný technologický přepis výslovně zakazuje práce spojené se zateplením obvodového pláště. 
Prováděcí firma řádně požádala o posun termínu. OI posun termínu vzhledem k popsaným 
skutečnostem doporučuje, lhůta je adekvátní, v žádosti jsou uvedeny práce, které budou provedeny 
po termínu a tyto nevlivní chod školy – viz žádost fy Privïleg. 
Původní termín do 26. 8. 2013 
Nový termín do 6. 9. 2013. 
 
Předmětem dodatku č. 2 na tutéž stavbu je odpočet méněprací: 
- zhotovení celoplošného bednění z OSB desek 574,58 m2 v půdním prostoru vč. souvisejících 
tesařských konstrukcí 
- odsekání kamenného obkladu u vstupu, kameny jsou hluboko zasazeny ve zdi 
- žaluzie horizontální u oken P/36 - 6 ks a P/17 -1 ks, na největší okna učeben budou objednány 
rolety, okna jsou členitá a stahování 16 ks  žaluzií na jednom okně by bylo problematické. 
Původní cena v dod.č. 1  4.456.127,- Kč bez DPH 
Hodnota  méněprací         145.748,- Kč bez DPH 
Nová cena dod. č. 2  4.310.379,- Kč bez DPH 
 
Přílohy: - návrh dodatku č. 1, pro vícepráce a posun termínu 

- zpráva o posouzení a hodnocení nabídky 
- žádost o prodloužení termínu 
- návrh dodatku č. 2 ke smlouvě, pro méněpráce 

 
Přijaté usnesení: 537/2013 - RM souhlasí s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění na 

dodatečné stavební práce pro stavbu „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídky a souhlasí s uzavřením 
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2013/D/0032 se společností PRIVILEG, spol. s.r.o., 
IČ 47910976, Brno, Bezručova 17a, který spočívá v provedení dodatečných 
stavebních prací nezbytných pro dokončení stavby a změně termínu pro dokončení 
stavby a souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2013/D/0032 se 
společností PRIVILEG, spol. s.r.o., IČ 47910976, Brno, Bezručova 17a, který 
spočívá v odpočtu méněprací. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

26. „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ - návrh dodatku 
č. 2 k SOD č. 2013/D/0028 
(Příloha č. 26, 26A, 26B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo na výše uvedenou stavbu je odpočet méněprací: 

- odsekání vnějších obkladů 110 m2, z důvodů kladného výsledku odtrhové zkoušky 



 27 

- vyrovnání po odsekaných obkladech 110 m2 
- plastová dvířka pro elektroskříň 

 
Původní cena dle dodatku č. 1 k SOD 2013/D/0028   2.797.558,- Kč bez DPH 
Hodnota méněprací                    - 28.630,- Kč bez DPH 
Nová cena v dodatku č. 2    2.768.928,- Kč bez DPH 
 
Součástí dodatku č. 2 je dále posun termínu dokončení stavby, který je stanoven s ohledem 
dodatečné stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 1, kdy po odkrytí střechy byla jiná 
skladba než počítal projekt, a také z důvodu vysoké četnosti dnů s teplotou přesahující 26 stupňů, 
předaný technologický přepis výslovně zakazuje práce spojené se zateplením obvodového pláště. 
Prováděcí firma řádně požádala o posun termínu do 20. 9. 2013. OI posun termínu vyhodnotil za 
nepřiměřený, vzhledem k tomu že v řádném termínu šlo provést i jiné práce nesouvisející se střechou, 
proto doporučujeme posun termín max. do 6. 9. 2013. 
Původní termín do 26. 8. 2013 
Nový termín do 6. 9. 2013. 
 
Přílohy: návrh dodatku č. 2 ke smlouvě + žádost o prodloužení termínu 
 
Přijaté usnesení: 538/2013 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2013/D/0028 pro 

stavbu „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ se společností VISPO CZ, 
s.r.o., IČ 26278553, Věteřov 57, 697 01, Kyjov, který spočívá v odpočtu méněprací 
a změně termínu pro dokončení stavby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

27. Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ - návrh dodatku 
č. 2 a č. 3 k SOD č. 2013/D/0029 
(Příloha č. 27, 27A, 27B, 27C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou stavbu je přípočet dodatečných 
stavebních prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a které byly v tomto případě 
nepředvídatelné. 
Během vybourání původnich oken byly zjištěny: 

- nerovnosti parapetů oken až 4cm, nesoudržná (zvětralá) vrstva pod parapety, pro řádnou 
montáž je potřeba tuto vrstvu vyrovnat cementovým potěrem vč. zřízení bednění 

- nerovnosti nadpraží oken až 4cm, tyto nerovnosti jsou nevhodné pro zapravení pouze 
štukovou omítkou, dále byl zjištěn nesoudržný podklad nadpraží po vybourání, pro řádné 
zapravení je tedy nezbytné vyrovnání proměnlivé mezery mezi nadpražím a rámem okna. 

V půdním prostoru bylo zjištěno, že je nutné upravit tesařskou konstrukci krovu pro úpravu dvířek 
spojujících oba trakty, které byly před výstavbou neprůchodné, dále zřídit částečně bednění krovu pro 
podporu izolantu. OI dne 20. 8. 2013 vyzval zhotovitele k jednacímu řízení bez uveřejnění pro podání 
nabídky s termínem odevzdání nabídky do 21. 8. 2013 do 10,00 hod. 
 
Původní cena v SOD   2.877.973,- Kč bez DPH 
Cena dle dodatku č. 1   2.836.613,- Kč bez DPH (již uzavřen, schválen v RM 6. 8. 2013) 
Hodnota víceprací         40.690,- Kč bez DPH 
Nová cena dod. č. 2  2.877.303,- Kč bez DPH 
 
Předmětem dodatku č. 3 na tutéž stavbu je odpočet méněprací. 
Jedná odpočet položek vztahujících se k materiálu mrazuvzdorné keramické dlažby na vstupní 
venkovní podestě a venkovních schodech, vzhledem k problémům v zimě s námrazou bude podesta 
předlážděna novou betonovou dlažbou. 
 
Původní cena v dod. č. 2 2.877.303,- Kč bez DPH 
Hodnota  méněprací         -  6.982,- Kč bez DPH 
Nová cena  dod. č. 3   2.870.320,- Kč bez DPH (konečná cena díla) 
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Přílohy: 
- návrh dodatku č. 2, pro vícepráce  
- zpráva o posouzení a hodnocení nabídky 
- návrh dodatku č. 3 ke smlouvě, pro méněpráce 
 
Přijaté usnesení: 539/2013 - RM souhlasí s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění na 

dodatečné stavební práce pro stavbu „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídky a souhlasí s uzavřením 
dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2013/D/0029 se společností PRIVILEG, spol. s.r.o., 
IČ 47910976, Brno, Bezručova 17a, který spočívá v provedení dodatečných 
stavebních prací nezbytných pro dokončení stavby a souhlasí s uzavřením 
dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2013/D/0029 se společností PRIVILEG, spol. s.r.o., 
IČ 47910976, Brno, Bezručova 17a, který spočívá v odpočtu méněprací. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

28. Dodatečné stavební práce pro stavbu „Rekonstrukce 
sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ 
(Příloha č. 28, 28A, 28B, 28C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
V průběhu provádění skrývky asfaltové vrstvy krytu hřiště bylo zjištěno, že tloušťka živice je v rozsahu 
14 – 28 cm, v projektu je předpokládaná tloušťka 15 cm. 
OI v souladu s ustanovením §34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách organizoval zadávací 
řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na tyto dodatečné stavební práce spočívající 
v provedení odstranění dalších 10 cm vrstvy asfaltového krytu z plochy hřiště. 
Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyčísluje vícepráce ve výši 77.933,10 Kč bez DPH, tj. 
94.299,05 Kč vč. DPH. 
Hodnotící komise doporučuje radě města souhlasit s odůvodněním nezbytnosti zadaných víceprací 
uvedeným ve Zprávě hodnotící komise a souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2013/D/0031. 
 
Přílohy: Protokol o jednání 
 Zpráva o posouzení a odůvodnění nezbytnosti zadaných víceprací 

Návrh dodatku č.1 k SOD 
 
Přijaté usnesení: 540/2013 - RM souhlasí s odůvodněním nezbytnosti zadaných víceprací 

uvedeným ve Zprávě hodnotící komise a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 2013/D/0031 se zhotovitelem zakázky „Rekonstrukce sportoviště 
u ZŠ Jungmannova Kuřim“, společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 
495/58, České Budějovice 3, IČ 48035599. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
Dále byly projednávány materiály zastupitelstva města, které se bude konat dne 27. 8. 2013. 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 19. 8. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 19. 8. 2013. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM vzít na vědomí stav plnění usnesení ke dni 19. 8. 2013. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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2. Ing. Petr Stejskal – vypořádání spoluvlastnických podílů 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Ing. Petr Stejskal, bytem Radvánovice xxx, je spoluvlastníkem pozemků p. č. 519/4, o výměře 50 
m

2
 – ostatní plocha a p. č. 519/5, o výměře 62 m

2
 – ostatní plocha vše k. ú. Kuřim. Jeho 

spoluvlastnické podíly činí u pozemku p. č. 519/4 id. ¾ a u pozemku p. č. 519/5 id. ½ . Druhým 
spoluvlastníkem je město. Oba pozemky jsou umístěny v lokalitě Na Loučkách a jsou zastavěny 
parkovacími stáními. 
Pozemky byly zatíženy nevypořádaným dědictvím po paní Marii Stejskalové, která zemřela v roce 
1982. OMP inicioval znovuotevření dědického řízení, které bylo pravomocně uzavřeno dne 2. 7. 2013. 
OMP následně projednal s panem Stejskalem možnost vypořádání těchto pozemků a navrhl mu 
postup v intencích výkupu pozemků pod komunikacemi, tj. město zařídí veškerou administrativu 
a uhradí daň z převodu nemovitostí. Základní kupní cena tedy činí 186 Kč/m

2
 a je krácena příslušným 

spoluvlastnickým podílem. Pan Stejskal s navrženým postupem souhlasí a má zájem své 
spoluvlastnické podíly s městem vypořádat. 
 
Příloha – katastrální mapa 
 - návrh kupní smlouvy 
 
 
Na jednání se dostavil v 16,10 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí oboru majetkoprávního. 
Z jednání se vzdálil D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – jsme spoluvlastníci těchto pozemků. 
 
Přijaté usnesení: 541/2013 - RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí spoluvlastnického podílu 

(id. ¾) k pozemku p. č. 519/4 a spoluvlastnického podílu (id. ½) k pozemku p. č. 
519/5, vše k. ú. Kuřim, za celkovou cenu 12.741 Kč od pana Ing. Petra Stejskala, 
bytem Radvánovice xxx. Náklady na převod pozemku včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí Město Kuřim. 

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

2.1. Ing. Milan Pangrác - prodej nebo směna pozemku p. č. 434/2 
v k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 2, 2C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Ing. Milan Pangrác, bytem Vohančice xx, který je na základě pravomocného stavebního povolení 
MěÚ Kuřim, č. j. MK/13122/12/OSVO ze dne 2. 11. 2012 stavebníkem „Komerčního a obytného 
objektu na ul. Brněnská/Tyršova“, požádal o koupi nebo směnu pozemku p. č. 434/2, o výměře 1 m

2
 

v k. ú. Kuřim. 
 
Ve své žádosti ze dne 31. 7. 2013 popsal důvod a okolnosti přesahu stavby do obecního pozemku 
takto: 
„Dovoluji se tímto jako stavebník výše uvedené budovy omluvit za zásah rozestavěné budovy na 
pozemek ve vlastnictví Města Kuřim, ke kterému došlo z důvodu značné komplikovanosti 
zastavovaného území, spojené s nepravidelnými tvary pozemků i budovy samotné, jak je patrné 
z přiloženého geometrického plánu Ing. Pavla Mátla pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí. Při 
započetí stavebních prací na budově se především dbalo na to, aby nedošlo k posunutí základů 
budovy na pozemek p. č. 433 v k. ú. Kuřim ve vlastnictví Města Kuřim, bohužel při vytyčování oblouku 
základu budovy došlo k chybě z důvodu ztráty jednoho rohového vytyčovacího kolíku původní parcely 
p. č. 434 v k. ú. Kuřim. Zároveň však považuji za nezbytné upozornit, že skutečná výměra 
zastavěného pozemku p. č. 434/2 v k. ú. Kuřim je 0,7 m

2
, zaokrouhleně tedy 1 m

2
. Při ploše menší než 

0,5 m
2
 by přitom ani nebylo možné pozemek oddělit od jeho původní rozlohy a zapsat do katastru 
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nemovitostí a stav by tak zůstal beze změn; faktickou příčinou současné situace je tedy zásah budovy 
na pozemek o 0,2 m

2
.“ 

Možný zásah do pozemku předvídala i smlouva o právu k provedení stavby č. 2011/B/0075 ze dne 
27. 2. 2012. Podle ní je povinností stavebníka v případě, že zasáhne do pozemku ve vlastnictví města 
požádat o uzavření kupní smlouvy na zastavěnou část pozemku. V této smlouvě byl i dohodnut 
mechanismus stanovení kupní ceny (dvojnásobek ceny stanovené soudním znalcem). V rámci 
ekonomičnosti postupu bylo dohodnuto, že znalecký posudek objednán nebude a kupní cena za 1 m

2
 

byla navržena ve výši 9.000 Kč. 
 
Pro srovnání OMP uvádí, že v nedávné minulosti došlo k majetkovému vypořádání některých 
zastavěných pozemků takto: 
a) SOKOL Kuřim – pozemek p. č. 612/32 o vým. 1 m

2
 za 1.000 Kč 

b) Zdeněk Scholz – pozemek p. č. 2108/2 o výměře 28 m
2
 za 1.000 Kč/m

2
 

 
Stavbu na cizím pozemku upravuje občanský zákoník v § 135c, kdy jsou v posloupnosti seřazeny 
možnosti, jak situaci řešit, pokud mezi vlastníkem stavby a pozemku nedojde k dohodě: 
a) soud na návrh vlastníka pozemku rozhodne o odstranění stavby 
b) pokud by odstranění stavby nebylo účelné, přikáže ji soud za náhradu do vlastnictví vlastníka 
pozemku, pokud s tím vlastník pozemku souhlasí 
c) soud může uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a stavby i jinak, zejména též zřídit za 
náhradu věcné břemeno 
 
S ohledem na zanedbatelnou míru zastavěnosti obecního pozemku OMP předpokládá, že soud by 
postupoval podle třetího modu a uspořádal by poměry mezi vlastníkem stavby a pozemku jinak. Soud 
navíc v řízeních podle § 135c OZ není vázán návrhy účastníků, tak jak je to v jiných občansko-
právních sporech obvyklé a rozhodne zcela dle svého uvážení. 
 
Jako alternativu koupě nabízí Ing. Pangrác možnost směnit obecní pozemek p. č. 434/2, o výměře 
1 m

2
 k. ú. Kuřim za jeho sousední pozemek p. č. 430/3, o výměře 5 m

2
 k. ú. Kuřim. Směna by 

proběhla samozřejmě bez cenového vyrovnání. 
 
Jelikož pozemky v dané lokalitě nemají pro město strategický význam, doporučuje OMP jako 
vhodnější formu majetkoprávního vypořádání prodej pozemku p. č. 434/2 k. ú. Kuřim. Je třeba také 
přihlédnout ke skutečnosti, jak byly vypořádávány pozemky s jinými stavebníky tak, aby bylo 
rozhodování veřejné správy pro účastníky předvídatelné. Navíc pokud nedojde k vypořádání tohoto 
vztahu, bude to v budoucnu přinášet i administrativní zátěž pro obě strany, neboť při prodeji kterékoliv 
bytové jednotky by smlouvu schvalovalo zastupitelstvo města. Záměr na prodej by mohla teoreticky 
vyhlásit i rada města. 
 
Příloha – geometrický plán č. 2924-77/2013 
 
Diskuse: 
P. Kavka – materiál je podrobněji popsán. 
Z. Kříž – až budou postavena parkovací místa, potom by o odprodeji uvažoval. 
P. Kavka – nyní se schvaluje jen záměr. 
 
Na jednání se vrátil v 16,14 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 542/2013 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej pozemku p. č. 434/2 

o výměře 1 m
2
 v k. ú. Kuřim Ing. Milanu Pangrácovi, bytem Vohančice xx, za cenu 

9.000 Kč. 
Hlasováno: pro 3, proti 1 (Z. Kříž), zdržel se 1 (J. F. Koláček). 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na směnu pozemku p. č. 434/2, o výměře 

1 m
2
, k. ú. Kuřim - vlastník Město Kuřim za pozemek p. č. 430/3, o výměře 5 m

2
 

v k. ú. Kuřim – vlastník Ing. Milan Pangrác, bytem Vohančice xx - bez cenového 
vyrovnání. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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3. Záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
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 
na dobu neurčitou. Jedná se o bytovou jednotku 2+1 s příslušenstvím – předsíň, koupelna, WC, spíž, 
sklep, komora, balkón, o velikosti 69,90 m

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

868, 869, 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. Ve znaleckém posudku byla také uvedena tržní 
hodnota bytu, kdyby byl neobsazený, ve výši 1.450.000 Kč. 
 
OMP předložil žádost o koupi předmětné bytové jednotky již na zasedání zastupitelstva města dne 
25. 6. 2013. OMP navrhl dvě usnesení těchto znění: 
1) ZM schvaluje 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 Jungmannova 868, 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. 

 
2) ZM schvaluje 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 Jungmannova 868, Kuřim. 

Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

 
Ani jedno z usnesení nebylo přijato. 
OMP tedy navrhuje další možnou variantu – byt prodat za 80 % tržní ceny s tím, že kupující uhradí 
i daň z převodu nemovitostí, tj. 1.160.000 Kč + 46.400 Kč (daň z převodu nemovitostí činí 4 % z kupní 
ceny). Žadatel s tímto postupem vyslovil souhlas. 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku.  
 
Příloha A – znalecký posudek bytu č. 868/3 
 
Diskuse: 
P. Kavka – bylo projednáváno na minulém jednání ZM. Mělo se dále jednat o ceně. 
 
Přijaté usnesení: 543/2013 - 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 1.160.000 Kč panu Jiřímu Studenému, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 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, zdrželi se 2 (J. F. Koláček, Z. Kříž). 
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4. EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě 
obalovna Česká 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
EUROVIA CS, a.s. (dále jen „EUROVIA“) požádala město Kuřim o odprodej pozemků parc. č. 3430/4 
a 3506/4 a části pozemků parc. č. 3509/2 a 3506/3 vše v k.ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města. 
EUROVIA svoji žádost odůvodňuje tím, že pozemky, resp. asfaltové vnitrokomunikační plochy jsou 
součástí areálu obalovny Česká, kterou vlastní společnost EUROVIA. Odkoupením pozemků by došlo 
ke sloučení pozemků v jeden celek. Za pozemky nabízí kupní cenu ve výši 1050,- Kč/m

2
. – viz příloha 

A, B, C. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OMP uvádí, že předmětné pozemky (kromě parc. č. 3506/3) společnost EUROVIA užívá na základě 
nájemní smlouvy za účelem užívání: 

- na pozemku parc. č. 3430/4 je vybudována laboratoř pro provozovnu obalovna Česká. 
Laboratoř je ve vlastnictví EUROVIE. Užívání laboratoře bylo povoleno kolaudačním 
rozhodnutím č. j. 1727/výst./577/97/Ma jako stavba dočasná do 31. 3. 2006; 

- pozemek parc. č. 3506/4 a část pozemku parc. č. 3509/2 jsou součástí provozovny obalovna 
Česká a tvoří komunikaci v areálu obalovny. 

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014. Nájemné pro rok 2013 činí 163.189 Kč 
(53,72 Kč/m

2
/rok). 

Pozemek parc. č. 3506/3 je součástí příjezdové komunikace do areálu – z toho důvodu není pozemek 
zahrnutý v nájemní smlouvě. 
Vlastnické vztahy k pozemkům v areálu obalovny jsou znázorněny v příloze C. 
OŽP – nemá k odprodeji pozemků námitek. 
KS – žádá o podrobnější zdůvodnění odkupu. 
OI –dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim se pozemek parc. č. 3430/4  nachází mimo 
zastavitelnou plochu, je zařazen do orné plochy. Pozemek parc. č. 3506/4 a části pozemků 
parc. č. 3509/2 a 3506/3 tvoří plochy pro místní a sběrné komunikace. 
Dle návrhu nového ÚP jsou pozemky zařazeny do plochy veřejného prostranství - veřejné zeleně, 
nachází se však v současně zastavěném území obce. Nový ÚP Kuřim není dosud platný. 
OI a OMP nesouhlasí s prodejem pozemků. Lokalitu je nutno řešit jako celek vzhledem k dočasnosti 
stavby laboratoře a v souvislosti s tvorbou nového ÚP. 
OMP uvádí, že v roce 2013 město prodalo pozemky pro výstavbu obchodního centra vedle bazénu na 
ul. Blanenská za cenu ve výši 680,- Kč/m

2 
(nutné vedlejší investice na přeložky inženýrských sítí) 

a pozemek u kruhového objezdu za účelem výstavby obchodního centra za cenu ve výši 1354,- 
Kč/m

2
. 

V případě prodeje pozemků OMP doporučuje zřídit překupní právo věcné ve výši kupní ceny, dále 
navrhujeme kupní cenu v rozmezí od 1050,- Kč/m

2 
do 1350,- Kč/m

2
. 

 
Příloha A – žádost společnosti EUROVIA CS, a.s. 
Příloha B – doplnění žádosti 
Příloha C – situace v katastrální mapě s vyznačením majetkových vztahů 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej pozemků parc. č. 3430/4 o vým. 

168 m
2
 a parc. č. 3506/4 o vým. 514 m

2
 vše v k. ú. Kuřim, části pozemku parc. č. 

3509/2 o vým. cca 144 m
2
 a části pozemku parc. č. 3506/3 o vým. cca 138 m

2
 

společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, 
IČ 45274924, za cenu ……..,- Kč/m

2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů 

spojených s převodem pozemků včetně daně z převodu nemovitostí. 
Hlasováno: pro 0, proti 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej pozemků parc. č. 3430/4 o vým. 

168 m
2
 a parc. č. 3506/4 o vým. 514 m

2
 vše v k. ú. Kuřim, části pozemku parc. č. 

3509/2 o vým. cca 144 m
2
 a části pozemku parc. č. 3506/3 o vým. cca 138 m

2
 

společnosti EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, 
IČ 45274924 za cenu ……..,- Kč/m

2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů 

spojených s převodem pozemků včetně daně z převodu nemovitostí 
a s předkupním právem věcným za cenu kupní. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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5. Výkup pozemku u protihlukové stěny – Románková, Řehůřková 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V souvislosti s výstavbou protihlukové stěny východního zhlaví nádraží ČD Kuřim bylo se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“) dohodnuto, že SŽDC odkoupí od paní 
Románkové a paní Řehůřkové část pozemku parc. č. 1165 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
 a zbývající 

část pozemku o výměře 256 m
2
 odkoupí město Kuřim. Na základě výše uvedeného Zastupitelstvo 

města Kuřimi dne 7. 5. 2013 schválilo usn. č. 1076/2013: 
1076/2013 
ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 1165 dle GP č. 2926-4/2013 o výměře 256 m

2
 v k. ú. 

Kuřim za cenu 56.935 Kč do vlastnictví Města Kuřimi od Květoslavy Románkové, (id. 7/12), trvale 
bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, a Aleny Řehůřkové (id. 5/12), trvale bytem, xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
 
Nakonec SŽDC svůj původní záměr přehodnotila a odkoupila od paní Románkové a paní Řehůřkové 
celý pozemek. 
Tímto se stalo usnesení ZM č. 1076/2013 bezpředmětné a OMP doporučuje usnesení zrušit. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16,19 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 544/2013 - RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 1076/2013 ze dne 7. 5. 

2013 ve věci úplatného nabytí pozemku parc. č. 1165 dle GP č. 2926-4/2013 
o výměře 256 m

2
 v k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 16,20 hod. P. Kavka 
 
 
 

6. Změna č. XIII Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 1099/2011  podnět k pořízení změny č. XIII 
Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ Kuřim), spočívající ve změně využití návrhové 
plochy veřejné zeleně na plochu dopravy (PHM, garáže, parkování) pro pozemek p. č. 2731/7, k. ú. 
Kuřim, který se nachází v lokalitě  při silnici II/385 na ul. Tišnovská. 
 
Pořizovatel oznámil zahájení projednávání návrhu zadání změny pod č. j. MK/11575/12/OI ze dne 
1. 10. 2012. Jedním z doručených požadavků bylo stanovisko dotčeného orgánu, odboru životního 
prostředí MěÚ Kuřim č. j. MK/11956/12/OŽP ze dne 8. 10. 2012, který vydal souhlas  akceptování dílčí 
změny ÚP „s podmínkou, že z platného ÚP bude jiná k obdobnému účelu vyčleněná a dosud 
nevyužitá plocha vypuštěna“. 
Pořizovatel požadavek, uplatněný ve stanovisku dotčeného orgánu předložil k projednání na 
Zastupitelstvu města Kuřimi dne 11. 12. 2012. Zastupitelstvo požadavek dotčeného orgánu, 
spočívající v doplnění zadání změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim o vypuštění části plochy dopravy v jiné 
lokalitě a její zařazení do nezastavitelných ploch zemědělského půdního fondu neschválilo. 
 
Zadání změny ÚP nelze schválit v zastupitelstvu města a nelze tedy pokračovat v jeho projednávání, 
pokud není v souladu se stanovisky a požadavky dotčených orgánů. Zástupce vlastníků pozemku, 
pan Jiří Blažka byl písemně informován. Původní žadatel o změnu, na základě udělené plné moci Ing. 
Pavel Vybíral, od své udělené plné moci odstoupil. 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložen návrh na zastavení pořizování změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 545/2013 - RM doporučuje ZM schválit zastavení pořizování změny č. XIII ÚPN 

SÚ Kuřim, týkající se požadavku na vymezení zastavitelné plochy pro dopravu na 
pozemku p. č. 2731/7, k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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7. Stanovisko k požadavku stavebního zákona na zajištění právního 
stavu územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
v souvislosti se záměrem na pořízení změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
MěÚ Kuřim, odbor investiční (dále jen pořizovatel) jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon, dále jen 
SZ), ve znění pozdějších předpisů předložil ZM 7. 5. 2013 informaci, týkající se požadavku stavebního 
zákona, uvedeného v §55 odst. 5) po novele, na zajištění právního stavu územně plánovací 
dokumentace. 
Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku dotčeného orgánu k zahájené změně č. XIII, je do jednání ZM 
27. 8. 2013 současně předložen návrh na zastavení pořizování změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim. 
Povinnost na pořízení právního stavu platné ÚPD bude po schválení zastavení změny č. XIII vyplývat 
v souvislosti se změnou následující. 
Žadatelé o pořízení změny č. XIV podali na MěÚ Kuřim své písemné stanovisko s návrhem, že se 
budou podílet na nákladech na pořízení právního stavu ÚPD dle skutečných nákladů nebo do max. 
výše 300 tis. Kč, vizte příloha - stanovisko ze dne 13. 8. 2013. 
Projednání změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim zatím nebylo zahájeno z důvodu nevyjasněné situace 
ohledně požadavku právního stavu a jeho financování a rizika marně vynaložených finančních 
prostředků na pořízení změny. Po schválení záměru na spolufinancování právního stavu ZM, bude 
předložen návrh dohody o financování vyhotovení právního stavu k projednání RM. 
 
Příloha: stanovisko k pořízení změny 
 
Přijaté usnesení: 546/2013 - RM doporučuje ZM schválit záměr pořízení právního stavu ÚPD dle 

požadavku zák. č.183/2006 Sb., v platném znění, za podmínky uzavření dohody 
o spolufinancování dokumentace všemi zúčastněnými žadateli projednávané 
změny ÚPD. 

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

8. Podnět k pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
v souvislosti se záměrem stavby sportovní haly v Kuřimi 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Dle platného ÚPN SÚ Kuřim je část plochy, na které se prověřuje záměr sportovní haly, vymezena pro 
veřejnou zeleň a propojovací komunikaci ze silnice II/386 na severní tangentu. 
Na společném jednání komise dopravy a stavební dne 12. 8. 2013 bylo doporučeno pořízení změny 
územního plánu pro připravovaný záměr stavby sportovní haly: 
„Komise dopravy a stavební doporučuje k podnětu změny ÚP řešit sportovní plochu v rozsahu 
pozemků p. č. 2972, p. č. 4409, p. č. 4410 a část p. č. 2971/28, vše v k. ú. Kuřim. V rámci této 
sportovní plochy bude řešena obslužná komunikace. Dojde ke zrušení ploch pro výrobu V2.5. a V 2.6 
a přilehlé plochy dopravy č. 40 a zároveň bude ponecháno propojení se severní tangentou dále do 
průmyslové zóny.“ 
OI doporučuje schválit podnět pro změnu ÚP v rozsahu pro plochu vyznačenou v příloze, která je 
nutná pro realizaci sportovní haly. Větší rozsah změny - plochy v prostoru za vlečkou, které nejsou pro 
realizaci záměru nutné, by mohl způsobit komplikace a zdržení v projednávání změny. 
 
Návrhové funkční využití plochy sportovních a rekreačních zařízení koresponduje s návrhem nového 
ÚP Kuřim. 
 
Tento podnět ke změně bude projednáván současně s podněty schválenými usnesením č. 1023//2013 
ze dne 29. 1. 2013 (žadatel Ing. Dočekal), usnesením č.1215/2012 ze dne 11. 12. 2012 (Ing. Kachlík) 
a usnesením č. 1181/2012 ze dne 16. 10. 2012 (E. G. Majetková). Z důvodu legislativních nejasností, 
týkajících se požadavku na vyhotovení  právního stavu a jeho financování, dosud nebylo projednávání 
změny zahájeno. 
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Dále je nutné schválit v souladu se stavebním zákonem určeného zastupitele, který bude 
spolupracovat při projednávání změny s pořizovatelem. 
V případě, že ZM schválilo záměr na pořízení právního stavu (viz materiál předkládaný na stejném 
zasedání), jsou předložena k projednání ZM následující usnesení: 
 
Příloha: kopie výřezu z platného ÚPN SÚ Kuřim s vyznačenou lokalitou změny 
 
Přijaté usnesení: 547/2013 - RM doporučuje ZM schválit dle zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění Ing. Oldřicha Štarhu jako zastupitele, 
určeného pro spolupráci s pořizovatelem pro projednávání změny ÚPN SÚ Kuřim 
se záměrem stavby sportovní haly. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 548/2013 - RM doporučuje ZM schválit podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim, 

spočívající ve změně funkčního využití pozemků p. č. 2972, p. č. 4409, p. č. 4410 
a část p. č. 2971/28, vše v k. ú. Kuřim, pro plochy sportovních a rekreačních 
zařízení. 

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

9. Stav investiční výstavby 2013 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2013 k datu 19. 8. 2013. 
Příloha: stav investiční výstavby 
 
 
 

10. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2013 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2013. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30. 6. 2013 108.278.990,61 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
66.051.247,49 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
+ 42.227.743,12 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a 
je za 2. čtvrtletí roku 2013 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími 
výdaje.  
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 57 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2012 velmi 
dobře, výběr je vyšší cca o 7 mil. Kč. (o 15 %), což je způsobeno změnou zákona o rozpočtových 
pravidlech a toto navýšení je očekávané. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 29 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 7 % (nesouvisí s rozestavěností akcí), provozní výdaje jsou čerpány ze 44 %, vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM vzít na vědomí výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 

2013, s přebytkem hospodaření ve výši 42.227.743,12 Kč. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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11. Zápis č. 5/2013 z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 14. 8. 2013. 
 
Na jednání VS byla přijata toto usnesení: 
 
 
3) Usnesení VS ZM Kuřim: 
VS doporučuje ZM pro hřiště Podlesí zvolit menší variantu řešení 34mx17m, která je finančně (a tedy 
i realizačně) dostupnější a je přitom přiměřená z hlediska místní poptávky. 
D. Sukalovský – doporučuje nesouhlasit. 
O. Štarha – také nesouhlasí. 
D. Sukalovský – rada města doporučuje rozměry hřiště 40 x 20m a o tomto navrhuje hlasovat: 
Hlasováno: pro: 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
4) Usnesení VS ZM Kuřim: 
VS doporučuje ZM doplnit výhled investic na rok 2014 o výhled na projekt výstavby Nové sportovní 
haly v Kuřimi ve stupni - stavební povolení. 
Hlasováno: pro: 2, zdrželi se 2 (J. F. Koláček, Z. Kříž), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
5) Usnesení VS ZM Kuřim: 
VS doporučuje ZM zahájit pořízení změny ÚP v souladu s návrhem předloženým zastupitelstvu 
města pro jednání dne 27. 8. 2013. 
Hlasováno: pro: 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
6) Usnesení VS ZM Kuřim: 
VS schvaluje závěry pracovní skupiny dle zápisu z jednání PS VS ZM pro projekt „Sportovní hala 
Kuřim“ ze dne 29. 7. 2013. 
D. Sukalovský – navrhuje vzít usnesení na vědomí: 
Hlasováno: pro: 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
7) Usnesení VS ZM Kuřim: 
VS doporučuje cílový stav rekonstrukce Sportovního areálu Kuřim ve variantě B, a žádá o vyjádření 
výbor SK Kuřim a výbor FC Kuřim. 
Hlasováno: proti: 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Rada města doporučuje variantu A. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,26 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
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V Kuřimi dne 14. 8. 2013 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 8. 2013 
2   Objekt sociálního bydlení – zvýšení úhrady za službu 
3   Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 
4, 4A   Nájem pozemků u retenční hráze 
5, 5A, 5B, 5C  JMP Net, s.r.o. - Smlouva o zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce 
6, 6A – 6D  Zborovská 828-830 – kryt CO 

Manželé Jitka Zavacká a Petr Zavacký - nájemní smlouva 
Radek Kotlán – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
Radek Kotlán, manželé Sarojanovi - žádost o výměnu obecních bytů 
Zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města 
Kuřimi 
Záměr na pronájem nebytového prostoru v KD – bývalé květinářství 

7, 7A, 7B Výběrové řízení „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřimi 
a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti 
MěÚ Kuřim“ 

8, 8A, 8B  Celoroční vyvěšení historické vlajky Moravy 
9, 9A   Zpráva o vymáhání pohledávek k datu 30. 6. 2013 
10 Žádost o finanční podporu z grantového projektu operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost 
11, 11A Zpráva o činnosti skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb a záměry 

další realizace služeb 
12, 12A, 12B, 12C Smlouvy o provedení výběrového řízení a administraci žádostí, informace 

o postupu prací na revitalizačních akcích z dotací OPŽP 
13, 13A – 13D Smlouva o poskytnutí podpory za SFŽP ČR pro akci „Zateplení MŠ na ulici 

Jungmannova v Kuřimi“ 
Smlouva o poskytnutí podpory za SFŽP ČR pro akci „Zateplení ZŠ na ulici 
Komenského v Kuřimi“ 

14, 14A, 14B  Zápis komise stavební ze dne 12. 8. 2013 
15, 15A   Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 8. 2013 
16 Modernizace plážových kurtů v areálu plaveckého stadionu – rozpočtová 

položka „drobné investice“ 
17, 17A – 17C  Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat 
18   Koncepce rozvoje sportovního areálu Kuřim 
19, 19A – 19F Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka chodníkového 

samosběrného čistícího vozidla“ 
20, 20A, 20B  Diskuze – nabídka bezúplatného převodu nemovitostí 
21, 21A „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní 

části města – koordinátor BOZP“ 
22   Ukončení nájemní smlouvy 
23   Milota Krejčí – prominutí poplatku z prodlení 
24   Udělení medaile panu Františku Ondráškovi 
25, 25A – 25D „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ - návrh dodatku č. 1 a č. 2 

k SOD č. 2013/D/0032 
26, 26A, 26B „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ - návrh dodatku č. 2 k SOD 

č. 2013/D/0028 
27, 27A, 27B, 27C Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ - návrh dodatku č. 2 a č. 3 

k SOD č. 2013/D/0029 
28, 28A, 28B, 28C Dodatečné stavební práce pro stavbu „ Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 

Jungmannova Kuřim“ 
 


