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Z á p i s   č í s l o  31/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 9. 10. 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 14,03 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil J. F. Koláček. 
 
 
Program jednání: 
 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 10. 2013 
 

2.  Úřad práce ČR – pronájem kanceláře v budově MěÚ Kuřim 
2.1.  Manželé Pokorní – pronájem sklepní kóje 
2.2.  Manželé Kondeiovi – žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního 

bytu 
 

3.  E.ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Červenáčkova, kab. sm. NNk, Droběnová“ 
 

4.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění reklamy na silničním zábradlí č. 2012/B/0062 
 

5.  Dohoda o ukončení smlouvy č. 182/98 – Aleš Gambolis 
 

6.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací č. 0154 

 
7.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací č. 1580 
 

8.  Výběrové řízení „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim 
a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ 
Kuřim“ 

 
9.  Schválení smlouvy se SMO u projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní 

spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností“ 

 
10.  Kuřimská vodárenská – založení s.r.o. 

 
11.  Žádost o poskytnutí daru – farnost Kuřim 

 
12.  Seznámení se s možnostmi programového vybavení „Konsiliář a Pabliko“ 

umožňující jednoduchou přípravu a tvorbu podkladů pro rady a zastupitelstva 
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a jejich zveřejnění pro vedení města a občany na našich internetových 
stránkách 

 
13.  Záměr na pronájem nebytového prostoru v KD Kuřim – bývalé zlatnictví 

 
14.  Nástěnka kuřimských sportů 

 
15.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

 
16.  Převod finančních prostředků CSS Kuřim do investičního fondu 

 
17.  Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
17.1.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
17.2.  Renata Mesárošová – nájemní smlouva 
17.3.  Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
17.4.  Ladislava Bujková – žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu 

 
18.  Zápis komise stavební ze dne 7. 10. 2013 

 
19.  Zpráva o dalším postupu zpracování projektové dokumentaci stavby „Městská 

sportovní hala v Kuřimi“ 
 
 20.  Různé 
 
 
 
Na začátku jednání byli přítomni A. Novák – jednatel Vyškovské TV, a S. Šmahelová – externí public 
relations města Kuřimi. 
 
Diskuse: 
A. Novák – zpravodajství probíhá dle podmínek ve smlouvě, ale do reportáží mohou navíc zařazovat 
i nápady a připomínky, které vzejdou ze současného dění ve městě. 
D. Holman – ptá se, zda se dá zajistit akustika zasedací místnosti. Byla vypracována studie? 
A. Zimmermannová – nejednalo se ani o studii, jejím závěrem bylo, abychom na okna umístili závěsy. 
A. Novák – největší problém vidí ve špatném osvětlení v čele stolu, které se dá relativně snadno 
upravit. Pomohlo by i zastínění. 
S. Šmahelová – přebudování popřípadě doplnění osvětlení by neměl být problém. 
A. Novák – šumu a šuškání se nezabrání. Nyní umístil mikrofon blíže k vedení města a zdá se mu to 
lepší. 
 
 
Z jednání odešel v 14,09 hod. A. Novák a S. Šmahelová. 
 
 
Na jednání se v 14,11 hod. dostavil J. Koláček. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 10. 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 2. 10. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 624/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 2. 10. 2013. 
Hlasováno: pro 5. 
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2. Úřad práce ČR – pronájem kanceláře v budově MěÚ Kuřim 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 11. 9. 2013 schválila pod číslem usnesení 592/2013 záměr na pronájem 
nebytového prostoru (kanceláře č. 113) umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968, na 
pozemku p. č. 1742, vše k. ú. Kuřim, ve prospěch Česká republika - Úřad práce ČR, se sídlem 
Karlovo nám. 1359/1, Praha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 93,- Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek 

za služby ve výši 75,- Kč/m
2
/měs. + 21% DPH s roční valorizací, na dobu neurčitou, s šestiměsíční 

výpovědní lhůtou. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 13. 9. 2013 do 30. 9. 2013. V této lhůtě nebyly k záměru 
podány žádné připomínky. 
OMP doporučuje ošetřit nájemní vztah formou dodatku č. 2 k původní smlouvě č. 2011/O/0120, kde 
bude rozšířen předmět nájmu. Výše nájemného za mobiliář bude stanovena dodatečně podle hodnoty 
požadovaných věcí. 
 
Příloha A – návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 625/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

č. 2011/O/0120, jehož předmětem je pronájem nebytového prostoru (kanceláře 
č. 113) umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968, na pozemku p. č. 
1742, vše k. ú. Kuřim, ve prospěch Česká republika - Úřad práce ČR, se sídlem 
Karlovo nám. 1359/1, Praha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 93,- Kč/m

2
/měs. + 

paušální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m
2
/měs. + 21% DPH s roční valorizací, 

na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2.1. Manželé Pokorní – pronájem sklepní kóje 
(Přílohy č. 2, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 11. 9. 2013 pod číslem usnesení 563/2013 schválila záměr na pronájem části 
nebytového prostoru č. 894/12 o výměře 1,2 m

2
 umístěného v I. PP bytového domu č. p. 894, 895 

v ul. Na Královkách, postaveného na pozemcích p. č. 1814 a p. č. 1815, vše v k. ú. Kuřim, manželům 
Ing. Jiřímu Pokornému a Ing. Bronislavě Pokorné, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu 
určitou (do doby využití prostoru krytu CO k účelu, k jakému byl zbudován) za nájemné 20,- Kč/rok. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 13. 9. 2013 do 30. 9. 2013. K záměru nebyla 
vznesena žádná připomínka. 
 
Příloha B – Smlouva o nájmu nebytového prostoru 
 
Přijaté usnesení: 626/2013 - RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru č. 894/12 o výměře 

1,2 m
2
 umístěného v I. PP bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na Královkách, 

postaveného na pozemcích p. č. 1814 a p. č. 1815, vše v k. ú. Kuřim, manželům 
Ing. Jiřímu Pokornému a Ing. Bronislavě Pokorné, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kuřim, na dobu určitou (do doby využití prostoru krytu CO k účelu, k jakému byl 
zbudován) za nájemné 20,- Kč/rok. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2.2. Manželé Kondeiovi – žádost o prominutí podmínky při 
přidělování obecního bytu 
(Příloha č. 2, předkládá: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Miloš a Kateřina Kondeiovi, oba trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podali dne 
13. 2. 2013 žádost o pronájem bytu nebo o bytovou náhradu od Města Kuřimi. Dle bodového 
hodnocení získali manž. Kondeiovi čtyři body a nesplňují tedy podmínky pro zařazení do pořadníku 
žadatelů o byt. Odbor majetkoprávní dává ke zvážení RM prominutí pětiletého nepřetržitého trvalého 
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pobytu v Kuřimi manž. Kondeiových (dle Čl. 5 odst. 3 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012). Za trvalý pobyt 
v Kuřimi delší jak pět let, získá žadatel o byt tři body. Manželé Kondeiovi by prominutím přetržky 
trvalého pobytu v Kuřimi tyto tři body získali. Tím by překročili min. stanovenou hranici šesti bodů, 
která zajišťuje umístění do pořadníku žadatelů o byt. 
Dne 18. 9. 2013 požádali manž. Kondeiovi o prominutí podmínky při předělování obecního bytu. Ve 
své žádosti uvádí: 
V roce 1998, kdy uzavřeli manželství, zůstali bydlet v bytě po matce Miloše Kondeie xxxxxxxxxxxxxxx 
xxx v Kuřimi. Byt byl dvoupokojový, bydlel s nimi i bratr Miloše Kondeie. V roce 1998 a 2001 se jim 
narodily dvě děti. Do roku 2005 obývala čtyřčlenná rodina jeden pokoj a bratr obýval druhý pokoj. 
V roce 2005 se jim naskytla možnost dočasného samostatného bydlení v Dražovicích. V roce 2006 se 
jim narodila dcera. Od srpna 2010 mají trvalé bydliště opět v Kuřimi u matky Miloše Kondeie, nyní v ul. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Vzhledem k tomu, že dochází k častým výměnám obecních bytů a některé byty poté zůstávají 
neobsazeny, rozšířil by se okruh žadatelů o byt do připravovaného pořadníku. 
 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – proč manželé Kondeiovi odešli z Dražovic? Nezná sociální situaci rodiny, ale pokud měli byt 
v Dražovicích, potom by bylo dobré znát důvody, které je vedly k tomu odejít. 
D. Holman – myslí si, že by se výjimky udílet neměly. 
P. Kavka – proč odešli z Dražovic, neví. Důvody se nezkoumají. 
O. Štarha – nemá k tomuto vyhraněný názor. 
Z. Kříž – navrhuje o tomto nyní nehlasovat a zjistit důvody. 
D. Holman – hlasovat o tomto můžeme. Zjišťovat důvody bude složité. Není to tak, že pokud někomu 
udělíme výjimku, že někomu pomůžeme, je to vždy na úkor někoho jiného. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s prominutím nepřetržitého pětiletého trvalého pobytu v Kuřimi manž. 

Miloši a Kateřině Kondeiovým, oba trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 Čl. 5 odst. 3). 

Hlasováno: pro 1 (J. Koláček), zdrželi se 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman, Z. Kříž). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

3. E.ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Červenáčkova, kab. sm. 
NNk, Droběnová“ 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem bylo zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Červenáčkova, kab. sm., NNk, Droběnová“, dále jen 
„stavba“. 
RM dne 21. 12. 2011 unesením č. 585/2011 schválila zřízení věcného břemene: 
 
585/2011 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 4975 a parc. č. 4521, vše v k. ú. 
Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. 
 
OMP upomenul investora na dosud nevyřízenou smlouvu o zřízení věcného břemene. Společnost 
E.ON Distribuce, a.s. nám sdělila, že se stavba nebude realizovat, neboť není možno díky nesouhlasu 
vlastníků přilehlých nemovitostí dovést distribuční síť ke hranicím pozemku paní Droběnové. 
Na základě výše uvedeného OMP navrhuje usnesení č. 585/2011 zrušit. 
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Přijaté usnesení: 627/2013 - RM ruší usnesení č. 585/2011 ze dne 21. 12. 2011 ve věci zřízení 

věcného břemene. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 14,19 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění reklamy na silničním zábradlí 
č. 2012/B/0062 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Na základě usnesení Rady města Kuřimi č. 563/2012 ze dne 10. 10. 2012 byla uzavřena smlouva 
o umístění reklamy na silničním zábradlí č. 2012/B/0062 s Občanským sdružením pro realizaci 
silničního obchvatu města Kuřimi. Předmětem smlouvy je bezplatné umístění 2 ks reklamních bannerů 
na silničním zábradlí v křižovatce na nám.1. května po dobu 1 roku (termín končí 14. 10. 2013). 
Pan Miloslav Kolařík podal žádost o prodloužení termínu umístění reklamních bannerů o 1 rok se 
zachováním stejných podmínek. 
 
Příloha: dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 628/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění reklamy na 

silničním zábradlí č. 2012/B/0062 s Občanským sdružením pro realizaci silničního 
obchvatu města Kuřimi se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 26562634, kterým 
se prodlužuje termín bezplatného umístění 2 ks reklamních ploch na nám. 
1. května do 14. 10. 2014. 

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

5. Dohoda o ukončení smlouvy č. 182/98 – Aleš Gambolis 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Město Kuřim uzavřelo s panem Alešem Gambolisem, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, dne 
21. 12. 1998 smlouvu č. 182/98, jejímž předmětem bylo umístění a napojení světelné reklamy na 
těleso veřejného osvětlení na ul. Tišnovská v Kuřimi. Na ceduli byl nápis Bar Cabana na ul. Tišnovská 
č. p. 11, odkazující na hernu téhož jména, současní provozovatelé nemají o reklamní tabuli nadále 
zájem. Pan Aleš Gambolis provedl odstranění této reklamy v součinnosti se správcem veřejného 
osvětlení. Předkládáme Radě města Kuřimi dohodu o ukončení výše uvedené smlouvy. 
 
Příloha: dohoda 
 
Přijaté usnesení: 629/2013 - RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 182/98 

o napojení světelné reklamy na těleso veřejného osvětlení na ul. Tišnovská 
v Kuřimi s panem Alešem Gambolisem, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací č. 0154 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Bc. R. Jízdný) 
 
V návaznosti na připravovaný nový způsob měření a regulace vytápění budovy Kulturního domu 
Kuřim, náměstí Osvobození 902, společností REGO, s.r.o., se sídlem Brno-Kohoutovice, Libušina 
tř. 2, 623 00 Brno, IČ155 46 497, provedl odbor Kancelář úřadu poptávku na zajištění datové služby 
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pro tento účel. Výsledek výběru je zpracován v příloze č. 1. Ve výběru byla zohledněna především 
technologie připojení, s tím související kvalita připojení, cena a celkové náklady na realizaci. Z výše 
uvedeného doporučuje odbor Kancelář úřadu schválit dodatek č. 1, (příloha č. 2) k již realizované 
smlouvě se společností KME, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 469 94 033, 
a navýšit tak původní tarif o 250 Kč /měsíc bez DPH z původních 250 Kč /měsíc bez DPH na 
celkových 500 Kč /měsíc bez DPH. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – o jaký nový způsob měření a regulaci se jedná? 
J. Koláček – v kulturním domě žádná regulace není. 
D. Sukalovský – regulace chybí, doteď musel zaměstnanec vytápění regulovat sám, do budoucna by 
to bylo elektronicky. 
 
Přijaté usnesení: 630/2013 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování 

veřejně dostupné služby elektronických komunikací č. 0154 se společností KME, 
spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 469 94 033, a realizací datové 
služby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací č. 1580 
(Příloha č. 7, 7A, 7B,předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Bc. R. Jízdný) 
 
V návaznosti na připravovaný nový způsob měření a regulace vytápění budovy Městského úřadu 
Kuřim, Jungmannova 968/75, společností REGO s.r.o., se sídlem Brno-Kohoutovice, Libušina tř. 2, 
623 00 Brno, IČ155 46 497, provedl odbor Kancelář úřadu poptávku na zajištění datové služby pro 
tento účel. Výsledek výběru je zpracován v příloze č. 1. Ve výběru byla zohledněna především 
technologie připojení, s tím související kvalita připojení, cena a celkové náklady na realizaci. Z výše 
uvedeného doporučuje odbor Kancelář úřadu schválit dodatek č. 1, (příloha č. 2) k již realizované 
smlouvě se společností KME, spol. s r.o. se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 469 94 033, 
a navýšit tak původní tarif o 400 Kč /měsíc bez DPH z původních 1.250 Kč / měsíc bez DPH na 
celkových 1.650 Kč /měsíc bez DPH. 
 
Přijaté usnesení: 631/2013 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování 

veřejně dostupné služby elektronických komunikací č. 1580 se společností KME, 
spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 469 94 033, a realizací datové 
služby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

8. 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. 8, 8A, 8B, 8C, předkládá Mgr. 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 
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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. Výběrové řízení na první část proběhlo v průběhu měsíce července. Celkem bylo do první části 
podáno 11 nabídek, z nichž 4 nabídky navrhla komise vyloučit pro nesplnění kvalifikačních 
předpokladů (BNV Consulting s.r.o., Royal Haskoning DHV, spol. s.r.o., MVS Consulting a Renards 
s.r.o.). Společnost BNV Consulting podala proti vyloučení námitku a ta byla na doporučení právní 
kanceláře přijata. Z tohoto důvodu byla společnost BNV Consulting znovu hodnocena hodnotící 
komisí a byl vypracován nový zápis o hodnocení, který předkládáme ke schválení a navrhujeme zrušit 
původní usnesení o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 
Jako vítězná nabídka byla komisí vyhodnocena nabídka společnosti M. C. Triton, spol. s r.o., se 
sídlem Evropská 846/176a Praha 6, IČ 496 22 005, za celkovou cenu 496.100,- Kč. 
 
Zároveň proběhlo hodnocení druhé části veřejné zakázky. Byly podány dvě nabídky, obě splňovaly 
veškeré formální náležitosti. Hodnotícím kritériem byla pouze cena. Jako vítězná nabídka byla komisí 
vyhodnocena nabídka společnosti Gordic, spol. s r.o., se sídlem Erbenova 4, Jihlava, IČ:  479 03 783, 
za celkovou cenu 255.612,50 Kč. 
 
Příloha č. 1:  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – část první 
Příloha č. 2: Protokol z jednání komise – část druhá 
Příloha č. 3: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – část druhá 
 
Přijaté usnesení 632/2013 - RM ruší usnesení č. 514/2013 ze dne 21. 8. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 633/2013 - 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 496 22 005, za celkovou cenu 
496.100 Kč. 

 
Přijaté usnesení: 634/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
zakázku „Opatření vedoucí k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Gordic, spol. s r.o., se 
sídlem Erbenova 4, Jihlava, IČ 479 03 783, za celkovou cenu 255.612,50 Kč. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 3, zdrželi se 2 (J. Koláček, Z. Kříž). 
 
 
 

9. Schválení smlouvy se SMO u projektu „Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností“ 
Základní informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce 
v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Bc. J. Švédová) 
 
Svaz měst a obcí ČR zahájil realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj 
meziobecní spolupráce v ČR. Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné 
a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé 
týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze 
strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem 
pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké 
jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit 
odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. Bude jen na Vás, 
zástupcích obcí, pro jaké z navrhovaných řešení se rozhodnete – nebude to stát, který obcím diktuje 
shora, jak co má být, ale Vy sami. 
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Projektem bude podpořen placený čtyřčlenný tým: 

 bude působit ve smluvní obci či stávajícím dobrovolném svazku obcí; 

 bude zaměstnán smluvní obcí nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí, přičemž je na 
vůli zaměstnavatele, zda najme nové lidi, nebo využije stávajících zaměstnanců, a to jak 
z obcí, tak například i z MAS; 

 bude plnit úkoly vyplývající ze smluvního vztahu mezi Svazem a obcí, na základě pokynů ze 
strany realizačního týmu Projektu; 

 je obsazen pozicemi: 
o koordinátor meziobecní spolupráce v území (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců), 
o pracovník pro tvorbu analýz a strategií (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců), 
o tematický expert pro volitelnou oblast (0,3 - 1,2 úvazku na dobu 12 měsíců), 
o asistent (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců). 

 budou podpořeni starostové, kteří přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi; 

 ve spolupráci s konkrétní obcí, nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí, budou 
zaměstnány týmy, pro přípravu podmínek pro budoucí meziobecní spolupráci na základě 
rozhodnutí volených představitelů daného území; 

 zmapuje se situace v území a budou se hledat společné řešení v povinných oblastech, 
řešených v rámci samostatné působnosti obcí:  

o předškolní výchovy a základního školství, 
o odpadového hospodářství, 
o sociálních služeb, 
o a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují. 

V případě přistoupení k projektu je potřeba vytvořit 4 nová pracovní místa na dobu realizace projektu, 
tedy 19 měsíců (jeden zaměstnanec nastoupí později v průběhu projektu na dobu 12 měsíců). 
Doporučujeme vytvořit pracovní místa na odboru investičním, kde se regionálním rozvojem a dotacemi 
zabývají. 
 
Příloha: Návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – tito pracovníci budou placeni z programu, ostatní náklady jako kancelářské potřeby, 
telefony, apod. budou na městu. 
A. Zimmermannová – všichni pracovníci nemusí být přímo na MěÚ, mohou pracovat externě. 
Vzhledem k pracovním neschopnostem a vytížení ostatních zaměstnanců úřadu bude toto přínosem. 
O. Štarha – s touto podporou souhlasí. Jak to bude s délkou pracovního poměru? 
Z. Kříž – s novými pracovníky budou uzavřeny smlouvy na dobu určitou a žádá doplnění usnesení o: 
dle podmínek projektu registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/B8.00001“. 
D. Holman – nesouhlasí s tím, aby pracovali z domova. 
A. Zimmermannová – za pracovníky musí být vidět výsledky. Jejich místa budou hrazena z dotace, 
tudíž musí být výstupy. 
O. Štarha – do usnesení žádá doplnit: „na dobu určitou“. 
J. Koláček – žádá vytvořit tabulku, aby bylo jasné, kolik zaměstnanců je zapojených do projektů a kolik 
mají úvazků. Kdo se bude podílet na výběru těchto pracovníků? Navrhuje komisi složenou z 2 členů 
rady města a 3 členů z řad zaměstnanců úřadu. 
D. Holman – jaká bude výše platů? 
A. Zimmermannová – odpovídají referentskému místu, cca v 9. platové třídě. 
 
Přijaté usnesení: 635/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy se Svazem měst a obcí dle přílohy. 

RM pověřuje starostu města k návrhu osob pro projektový tým projektu 
Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností. 

 
Přijaté usnesení: 636/2013 - RM zřizuje 4 nová pracovní místa na dobu určitou 12 – 19 měsíců na 

odboru investičním, Městského úřadu Kuřim, za účelem realizace projektu 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ dle podmínek projektu registrační 
číslo CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, a stanovuje celkový počet zaměstnanců města 
Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 70, a to od 1. 11. 2013. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, zdržel se 1 (J. Koláček). 
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10. Kuřimská vodárenská – založení s.r.o. 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Kuchyňka) 
 
Důvodová zpráva: 
Dle rozhodnutí Státního fondu pro životní prostředí ČR (SFŽP) č. 12130791 má město Kuřim možnost 
získat na akci odkanalizování ulice Hybešova finanční prostředky do výše 4 804 tis. Kč, tj. do 90 % 
způsobilých výdajů. Podmínkou pro uzavření smlouvy o podpoře mezi SFŽP a příjemcem podpory je 
předložení nezbytných dokladů do 12 měsíců od vydání registračního listu akce z 22. 5. 2013, tj. do 
22. 5. 2014. Z hlediska provozování vodohospodářské infrastruktury je třeba doložit dodatek 
provozních smluv, výpověď smluv nebo jiný dokument prokazující ukončení stávajících provozních 
smluv a splnit podmínky provozování vodohospodářské infrastruktury v souladu s požadavky SFŽP. 
 
Vodovody a kanalizace v městě Kuřimi jsou provozovány společností Brněnské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen BVK) na základě nájemní a provozní smlouvy uzavřené s účinností od 1. 5. 
2002 s pětiletou výpovědní lhůtou a platností do r. 2027. Tato nájemní a provozní smlouva nesplňuje 
podmínky legislativy EU a metodiky operačního programu životní prostředí (OPŽP). Po dohodě s BVK 
o ukončení provozování vodovodů a kanalizací je možno zajistit jejich provozování v souladu 
s legislativou EU a metodikou OPŽP buď: 

1) Výběrem provozovatele na základě zdlouhavého koncesního řízení. Při předpokládaných 
průměrných ročních tržbách provozovatele za 10 let provozování převyšujících 20 mil. Kč bez 
DPH i při provozování pouze kanalizace by koncesní řízení na nového provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury trvalo min. 1 rok a v případě odvolání proti výsledkům 
koncesního řízení i déle s rizikem nesplnění podmínek výše uvedené podpory dle metodiky 
OPŽP – nová provozní smlouva musí být nejpozději do dne ukončení projektu předložena 
SFŽP. 

2) Bez nutnosti koncesního řízení - provozováním vodohospodářské infrastruktury městem Kuřim 
či společností plně vlastněnou městem Kuřim. 

 
Na základě studie provozu a rozvoje infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací města Kuřimi 
zpracované v roce 2012, kterou vzala rada města na vědomí dne 24. 4. 2013, jsme se rozhodli založit 
za účelem provozování vodohospodářské infrastruktury novou společnost plně ve vlastnictví města. 
 
Po zápisu založené společnosti do obchodního rejstříku je třeba k provozování vodovodů a kanalizací 
získat povolení Odboru životního prostředí (OŽP) krajského úřadu po předložení následujících 
podkladů: 

- Oprávnění provozovat živnost „provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ jež 
je jedním z 80 oborů volné živnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona“ 

- Kopii smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí o provozování vodohospodářské infrastruktury 
s jejím vlastníkem  

- Identifikační čísla uvedená ve vybraných údajích z majetkové evidence vodohospodářské 
infrastruktury, které se povolení k provozování týká 

- Úředně ověřenou kopii dokladu o vzdělání osoby, která jako odpovědný zástupce 
provozovatele splňuje požadovanou kvalifikaci na provozování vodovodů a kanalizací, tj. VŠ 
vzdělání v akreditovaném studijním programu v oblasti vodovody a kanalizace s praxí 
nejméně 2 roky v oboru vodovody a kanalizace   

- Písemný souhlas fyzické osoby s jejím uvedením v žádosti jako odpovědného zástupce 
provozovatele 

 
V příloze je uveden návrh zakladatelské listiny společnosti Kuřimská vodárenská, s.r.o. se základním 
kapitálem ve výši 200 tis. Kč, zakládané za účelem provozování vodohospodářské infrastruktury 
města Kuřimi. Společnost po zápisu do obchodního rejstříku a po získání povolení OŽP krajského 
úřadu zajistí provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Kuřimi od termínu dohodnutého se 
současným provozovatelem Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK) za účelem splnění podmínek 
pro poskytnutí výše uvedené finanční podpory od SFŽP. 
 
Příloha – návrh zakladatelské listiny 
 
Na jednání se dostavil v 14,36 hod. Ing. J. Kuchyňka. 
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Diskuse: 
D. Holman – od 1. 1. 2014 lze založit společnost bez vkladu 200.000 Kč. Peníze se tam budou 
zbytečně vkládat. 
A. Zimmermannová – budeme mít zdržení další 3 měsíce, je to zbytečné. 
J. Kuchyňka – čas nás nutí, abychom společnost založili co nejdříve. 
O. Štarha – peníze nebudou nikde ležet, budou je potřebovat na provoz. 
 
Přijaté usnesení: 637/2013 - RM doporučuje ZM založení společnosti s ručením omezeným 

s názvem Kuřimská vodárenská, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 
Kuřim, v níž jediným společníkem bude Město Kuřim, základní jmění společnosti 
bude činit 200.000 Kč, prvním jednatelem bude Ing. Aleš Varmužka. RM současně 
doporučuje ZM schválit znění zakladatelské listiny podle přílohy. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 14,38 hod. Ing. J. Kuchyňka. 
 
 
 

11. Žádost o poskytnutí daru – farnost Kuřim 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 27. 9. 2013 by doručena žádost Římskokatolické farnosti v Kuřimi o poskytnutí finančního 
příspěvku na vybavení klubovny v budově kuřimské fary. Vzhledem k tomu, že chtějí zpřístupnit 
prostory široké veřejnosti např. využitím prostor pro výuku zpěvu dětí, setkávání mužů a žen nejen 
z farnosti, přednášky, výstavy, nácvik pěveckého farního sboru apod., rádi by dovybavili prostory 
stínící technikou a stoly. 
Žádají tímto Radu města Kuřimi o poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč. 
 
Příloha: žádost 
 
Diskuse: 
J. Koláček – žádá zpracovat přehled, kolik jsme již poskytli faře finančních prostředků. 
D. Holman – doporučuje, aby bylo požádáno o dotaci z Programu finanční podpory města, z oblasti 
kulturní a spolkové činnosti města. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14,40 hod. J. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 638/2013 - RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč pro Římskokatolickou 

farnost Kuřim, Křížkovského 55, 664 34 Kuřim, IČ 49461362. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (D. Holman), nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
 
 

12. Seznámení se s možnostmi programového vybavení „Konsiliář 
a Pabliko“ umožňující jednoduchou přípravu a tvorbu podkladů pro 
rady a zastupitelstva a jejich zveřejnění pro vedení města a občany 
na našich internetových stránkách 
(Příloha č. 12, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval M. Svoboda) 
 
Město Kuřim, v současné době nevyužívá žádné ucelené specifické programové řešení pro tvorbu 
podkladů a zpracování jednání rady a zastupitelstva města. Usnesení a zápisy z jednání jsou 
zveřejňovány prostřednictvím redakčního systému internetových stránek města a pro jejich tvorbu 
a podklady se využívá standardní kancelářské vybavení MS Office 2010. Vedení města hledalo 
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vhodné nástroje pro zjednodušení a zpřehlednění průběhu jednání orgánů města a zjišťovalo jakým 
způsobem je tato problematika řešena v jiných městech. Jako komplexní řešení, nejvíce se blížící 
potřebám našeho města a které bylo po několika konzultacích s příslušnou firmou přizpůsobeno a 
doplněno o další funkce, se jeví řešení Konsiliář a Elektronický hlasovací systém (EHS) Pabliko pro 
zasedání zastupitelstva od firmy HDMedia.cz. Celková cena pořízení tohoto řešení včetně 
přizpůsobení činí 133.516,- Kč vč. DPH. Případná roční technická podpora je stanovena na 3.750,- Kč 
vč. DPH. Dodávka SW licence programu Konsiliář by byla pro neomezený počet účastníků v rámci 
MěÚ Kuřim. 
 
 
Systém Konsiliář dále umožňuje: 

 variabilní nastavení uživatelských přístupů s předem definovanými rolemi v systému 

 tvorbu osnovy jednání pro radu i zastupitelstvo 

 automatický převod bodů jednání do PDF souborů včetně všech příloh 

 odstranění osobních údajů pro veřejnost 

 komplexní řešení zahrnuje také modul pro vzdálený přístup radních a zastupitelů přes webové 
rozhraní  

 fulltextové vyhledávání i ve vložených přílohách 

 možnost automatického uzamykání v časovém intervalu 

 automatický export na server pro zveřejnění na WWW stránkách 

 automatická tvorba návrhu usnesení podle definované šablony 

 archiv všech předešlých funkčních období 
Elektronický hlasovací systém Pabliko mimo jiné nabízí: 

 před prvním bodem jednání jsou všichni účastníci jmenovitě vypsáni na projekční ploše 

 hlasovací systém registruje počet přítomných a kontroluje usnášeníschopnost před každým 
započatým hlasováním 

 každý bod je nejprve zobrazen v diskusním režimu, kdy členové rady či zastupitelstva mohou 
vznášet diskusní příspěvky či poznámky k diskusním příspěvkům 

 viditelně je zobrazen název projednávaného bodu jednání, jeho číslo, předkladatel a text 
návrhu usnesení 

 podávání protinávrhů za běhu jednání 

 řízení diskuze a vkládání nových zpráv s úpravou jejich pořadí 

 po každém hlasování je automaticky vytvořen protokol a vytisknut na tiskárně 

 automatické zaznamenání výsledku hlasování do systému Konsiliáře 

 celé ovládání hlasovací jednotky je tvořeno na počítači s dotykovým displejem 

 v průběhu hlasování jsou zobrazena jména všech přítomných včetně jejich stavů a celkový 
průběh hlasování 

 obsluha hlasovacího zařízení (zapisovatel) má možnost úpravy všech atributů 
projednávaného bodu jednání, případně posunutí v osnově jednání 

 
Žádáme radu města o vyjádření postoje k uvedenému řešení, a zda bude ze strany členů rady, resp. 
zastupitelstva města, zájem o předvedení produktu. 
 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – příspěvek je bez usnesení. Nyní se jedná pouze o návrh k zamyšlení. 
Z. Kříž – jaké jsou reference? 
A. Zimmermannová – reference zjistí. V Bučovicích mají obdobný program a jsou spokojeni. 
O. Štarha – rád se s programem seznámí. 
A. Zimmermannová – zajistí schůzku. 
 
 
 
Na jednání se vrátil v 14,44 hod. J. Koláček. 
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13. Záměr na pronájem nebytového prostoru v KD Kuřim – bývalé 
zlatnictví 
(Příloha č. 13, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 31. 8. 2013 skončil nájemní vztah s panem Jaroslavem Slezákem, bytem Dolní Loučky 235, který 
byl nájemcem nebytového prostoru (zlatnictví) umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 
(KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 v k. ú. Kuřim. 
 
RM na své schůzi dne 6. 8. 2013 pod číslem usnesení 496/2013 schválila záměr na pronájem 
předmětného nebytového prostoru. Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 14. 8. 2013 do 3. 
9. 2013. Na zveřejněný záměr nepodal žádný zájemce nabídky. 
Dne 3. 10. 2013 projevila zájem o pronájem tohoto nebytového prostoru paní Michaela Bartůňková, 
bytem Kout 78, Kuřim. 
 
Odbor majetkoprávní formálně navrhuje zrušit záměr schválený pod číslem usnesení 496/2013 ze dne 
6. 8. 2013 a ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlásit záměr na pronájem 
předmětného nebytového prostoru znovu. 
 
Diskuse: 
D. Holman – nesouhlasí s adresným pronájem. 
O. Štarha – jaké služby bude paní Bartůňková nabízet? 
A. Zimmermannová – korálky, šperky, ostatní ruční práce. 
 
Přijaté usnesení: 639/2013 - RM ruší usnesení č. 496/2013 ze dne 6. 8. 2013. 
Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 640/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bývalé 

zlatnictví) 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 10,40 m

2
 na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 90,- Kč/m
2
/měs. + zálohy na 

služby. Nájemné bude každoročně valorizováno o výši inflace. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

14. Nástěnka kuřimských sportů 
(Příloha č. 14, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
U kulturního domu byla odstraněna stará vývěska, kterou využíval zejména FC Kuřim. Fotbalisté se na 
RM obrací s žádostí o instalaci nové vývěsky. Také plavci se marně snažili získat nástěnku v areálu 
Wellness Kuřim a tuto příležitost by uvítali. Rovněž atletický kroužek projevil svůj zájem o nástěnku. 
Vícedílná vývěska by byla využívána organizátory sportů provozovaných ve Sportovním areálu Kuřim 
a Wellness Kuřim. 
 
1. díl: FC Kuřim 
2. díl: SK Kuřim  
3. díl: Plavecký klub 
4. díl: atletika, silový trojboj, případně další 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – musíme přijímat usnesení? 
A. Zimmermannová - pokud se vyčleňují peníze z drobných investic, potom ano. 
D. Holman – žádá podat informaci, kolik je k dnešnímu dni v položce „Drobné investice“ peněz. 
 
Přijaté usnesení: 641/2013 - RM schvaluje uvolnění částky 20.000 Kč z „drobných investic“ na 

pořízení a instalaci vícedílné vývěsky poblíž zastávky u KD Kuřim za účelem 
propagace sportů provozovaných v rámci Sportovního areálu Kuřim a Wellness 
Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
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15. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, 15C, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci listopadu 2013 se uvolní byt v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 7. 10. 2013. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět.  
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 5/2013 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 5/2013 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 1. 10. 2013 
 
Přijaté usnesení: 642/2013 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

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

16. Převod finančních prostředků CSS Kuřim do investičního fondu 
(Příloha č. 16, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Z důvodu aktualizace rozpočtu Centra sociálních služeb Kuřim a získání dotace z MPSV žádám 
o snížení příspěvku zřizovatele na provoz Centra sociálních služeb Kuřim z 5.000.000 Kč na 
4.272.000 Kč a převod 728.000 Kč do investičního fondu CSS Kuřim. Kumulace finančních prostředků 
v investičním fondu organizace je nutná na výměnu oken a zateplení objektu Domu s pečovatelskou 
službou. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – proč se rezerva převádí do investičního fondu? Není zde uveden současný stav fondu a není 
přiložen položkový rozpočet na uvedené akce. V tuto chvíli nevidí důvod, proč posilovat investiční fond 
příspěvkové organizace finančními prostředky. Peníze se mají převést do rezervy města a potom, 
když budou peníze potřeba na financování investiční akce, tak je město zase uvolní. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,53 hod. Ing. A. Varmužka. 
Z jednání se vzdálil D. Holman. 
 
 
A. Varmužka – na účtech příspěvkových organizací leží nyní 14 mil. Kč. 
Z. Kříž – nyní navrhuje doporučit pouze snížit příspěvek. A poté odvod 728.000 Kč do rezervy města. 
 
Přijaté usnesení: 643/2013 - RM doporučuje ZM snížit příspěvek na provoz Centra sociálních 

služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, o 728.000 Kč. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 14,56 hod. Ing. A. Varmužka. 
 
 
 

17. Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Příloha č. 17, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Slečna Kristýna Navrátilová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. xxxxxxxx umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxx a xxx postaveného na 
pozemcích p. č. 1799 a p. č. 1800, vše v k. ú. Kuřim. Jde o byt 2+1. Nájemní smlouva je uzavírána 
v režimu nájemních smluv na dobu určitou šesti měsíců. Poslední nájemní smlouva je uzavřena do 
31. 12. 2013. 
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Dne 4. 10. 2013 požádala slečna Navrátilová o ukončení nájemní smlouvy k předmětnému bytu, a to 
dohodou ke dni 31. 10. 2013. Důvodem ukončení nájemního vztahu je stěhování. 
 
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 14,57 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 644/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené se slečnou 

Kristýnou Navrátilovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem obecního bytu č. xxxxxxx umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. xxx a xxx, postaveného na pozemcích p. č. 1799 a p. č. 1800, vše 
v k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 10. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

17.1. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Příloha č. 17, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 1 v domě č. p. 1537 ul. Metelkova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
Dne 25. 9. 2013 požádali manž. Kosovi o vystavení nájemní smlouvy k družstevnímu bytu č. x v domě 
č. p. xxxx v ul. xxxxxxxxxx, Kuřim, na paní Zdeňku Kadidlovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
602 00 Brno, na dobu určitou pěti let, tj. od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2018. Manželé Kosovi písemně 
prohlásili, že po dobu trvání nájemní smlouvy paní Zdeňky Kadidlové nebudou uplatňovat právo na 
uzavření nájemní smlouvy, které je spojeno s jejich členským podílem v družstvu. Tento postup je sice 
nestandardní, ale obch. zákoník ani stanovy bytového družstva výslovně nezakazují uzavřít nájemní 
smlouvu s nečlenem družstva. Toto stanovisko zastává i právní zástupce bytového družstva Sv. Ján, 
se kterým byla celá záležitost též konzultována. 
OMP vzhledem k výše uvedenému doporučuje uzavřít nájemní smlouvu s paní Zdeňkou Kadidlovou 
na dobu určitou, do 31. 10. 2018. 
 
Přijaté usnesení: 645/2013 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv 

a povinností“ mezi panem Romanem Kokešem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim, a manž. Pavlem a Hanou Kosovými, oba trvale bytem xxxxxxxxx 
xxx, 664 34 Kuřim, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. xxxxxxx paní 
Zdeňce Kadidlové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 602 00 Brno, na dobu 
určitou do 31. 10. 2018. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

17.2. Renata Mesárošová – nájemní smlouva 
(Příloha č. 17, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 2. 10. 2013 proběhlo výběrové řízení z pořadníku č. 33 na obsazení bytu č. 1122/7 (1+kk), který 
je umístěn v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim. 
K výběrovému řízení byli pozváni tři uchazeči. K dohodě uchazečů nedošlo, takže o vítězi rozhodla 
„obálková metoda“. Vítězem se stala paní Renata Mesárošová s nabídnutou částkou xxxxx,- Kč. Dne 
7. 10. 2013 zaplatila paní Mesárošová nabídnutou částku na pokladně MěÚ Kuřim. Paní Mesárošová 
se chce přestěhovat ke dni 1. 11. 2013. 
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Přijaté usnesení: 646/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Renatou 
Mesárošovou, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxx jejímž předmětem je nájem 
bytu č. 1122/7 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 v ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi na dobu určitou do 31. 10. 2014 za nájemné ve výši 56,- 
Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

17.3. Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Příloha č. 17, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Radek Kotlán, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, je nájemcem obecního bytu č. xxxxxx 
(2+1) umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, postaveného na pozemcích 
p. č. 2138/3, p. č. 2138/2 a p. č. 2138/1, vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavírána v režimu 
nájemních smluv na dobu určitou tří měsíců. Poslední nájemní smlouva je uzavřena do 31. 12. 2013. 
Dne 7. 10. 2013 požádal pan Kotlán o ukončení nájemní smlouvy k předmětnému bytu, a to dohodou 
ke dni 31. 10. 2013. 
 
OMP doporučuje předmětnou dohodu uzavřít. Byt bude poté nabídnut ve smyslu Pravidel Města 
Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, k výměně stávajícím 
nájemcům. 
 
Přijaté usnesení: 647/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Radkem 

Kotlánem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
obecního bytu č. xxxxxx umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxxxxxxxxxx 
a xxxx, postaveného na pozemcích p. č. 2138/3, p. č. 2138/2 a p. č. 2138/1, vše 
v k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 10. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

17.4. Ladislava Bujková – žádost o prominutí podmínky při 
přidělování obecního bytu 
(Příloha č. 17, předkládá: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Ladislava Bujková, trvale bytem Březník xxx, okr. Třebíč, podala dne 7. 10. 2013 žádost 
o pronájem bytu nebo o bytovou náhradu od Města Kuřimi. Dle bodového hodnocení získala paní 
Bujková tři body a nesplňuje tedy podmínky pro zařazení do pořadníku žadatelů o byt. Z tohoto 
důvodu žádá RM o prominutí pětiletého nepřetržitého trvalého pobytu v Kuřimi (dle Čl. 5 odst. 3 
Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012). Za trvalý pobyt v Kuřimi delší jak pět let, získá žadatel o byt tři body. 
Paní Bujková by prominutím přetržky trvalého pobytu v Kuřimi tyto tři body získala. Tím by dosáhla 
min. stanovené hranice šesti bodů, která zajišťuje umístění do pořadníku žadatelů o byt. 
Dne 7. 10. 2013 požádala paní Bujková o prominutí podmínky při předělování obecního bytu. Ve své 
žádosti uvádí, cit.: 
„Od malička jsem bydlela v Kuřimi (xxxxxxxxxxxxxxxx), v Kuřimi jsem chodila do ZŠ. Moje děti od 
malička taky bydlely v Kuřimi, nejprve (Ivo, Pavel, Zdeněk Kxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, potom 
(Nikola, Patrik, Tereza Bxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxx. Až přibližně před 5 lety jsem s rodinou změnila 
bydliště do Březníku (Březník xxx), kde jsem za nepříznivých okolností přišla o bydlení. Od té doby 
mám já i moje děti trvalé bydliště jako bezdomovci na ohlašovně OÚ Březník xxx (r. 2012). Máme 
silnou vazbu na Kuřim a chceme zůstat bydlet v Kuřimi a požádat i o pronájem obecního bytu v Kuřimi 
(nevlastníme žádnou nemovitost k bydlení).“ 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s prominutím nepřetržitého pětiletého trvalého pobytu v Kuřimi paní 

Ladislavě Bujkové, trvale bytem Březník xxx, dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 
Čl. 5 odst. 3). 

Hlasováno: zdrželo se 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
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18. Zápis komise stavební ze dne 7. 10. 2013 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 7. 10. 2013 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu bylo projednání výhledu investičních akcí na rok 2014 a dále žádosti fyzických 
a právnických osob: 

- Novostavba RD na ul. Smetanova, Kuřim 
- Administrativní budova a skladovací hala firmy H-GLOST, parc. č. 2698/1 v k. ú. Kuřim 
- RD na ul. B. Němcové, parc. 2582/2 v k. ú. Kuřim 

 
Příloha: zápis z jednání komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 - bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 2 - schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 648/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 7. 10. 

2013 v bodě č. 1 a schvaluje body č. 2, 3, 4. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

20. Různé 
 
D. Holman – navrhuje schválit investici r. 2014 - čistící zařízení výtoku Srpku do Lučního potoka, a to 
z drobných investic. 
 
Přijaté usnesení: 649/2013 - RM schvaluje uvolnění částky 100.000 Kč na vybudování předčistícího 

zařízení v Lučním potoce u rekreační plochy Srpek. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 
 
Rada města se dále zabývala případem zasahování do pravomocí odboru sociálních věcí a prevence 
panem prvním místostarostou Jiřím Filipem Koláčkem. Rada města nepřijala v tuto chvíli v této věci 
žádný závěr. 
 
 
 
 
 
O. Štarha – na základě reakcí občanů na zvýšení poplatků za úhradu služeb a nájmu hrobů na dalších 
10 let navrhuje zrušit usnesení č. 130/2013, kterým se stanovuje výše poplatků. V roce 2003 se platilo 
443,60 Kč/10 let, nyní je to 4.860 Kč/10 let. Navrhuje celé zrevidovat, zrušit usnesení a to okamžitě. 
D. Sukalovský – souhlasí. 
O. Štarha – budeme se tímto dále zabývat a náklady se přepočítají. Navrhuje 3 násobek původních 
cen s tím, že město bude případně provoz hřbitova dotovat. 
Z. Kříž – souhlasí. Nájemcům se zašle omluvný dopis a kdo již úhradu provedl, tomu se peníze vrátí. 
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D. Sukalovský – žádá vedoucího odboru majetkoprávního P. Kavku, aby nachystal návrh nového 
ceníku. 
 
Přijaté usnesení: 650/2013 - RM ruší usnesení č. 130/2013 ze dne 6. 3. 2013. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

19. Zpráva o dalším postupu zpracování projektové dokumentaci 
stavby „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
(Příloha č. 19, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
1/ V návaznosti na usnesení RM ze dne 25. 9. 2013 č. usnesení  1062/2013 o schválení přepracování 
optimalizační studie „Městská sportovní hala v Kuřimi“ dle závěrů sportovního výboru ze dne 
14. 8. 2013, proběhlo dne 30. 9. 2013 jednání s panem Vítem (CUBOID). 
Pan Vít sdělil, že se jedná o zásadní přepracování již dříve vypracované optimalizační studie a dne 
2. 10. 2013 předložil nabídku ve výši 259.000 Kč bez DPH za vypracování variantní OPT. 
Dále bylo s panem Vítem jednáno o přípravě dodatku č. 1 ve věci víceprací spočívajících ve 
vypracování variantní studie a o posunu termínu zpracování DÚR , který máme ve smlouvě do 
30. 12. 2013 a který je vzhledem k okolnostem s přepracováním OPT nereálný. 
OI nechal posoudit přípustnost uzavření dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku zadanou 
v jednacím řízení bez uveřejnění advokátní kanceláři Fiala, Tejkal, s výsledkem že vypracování 
variantní optimalizační studie není provedením dodatečných služeb (tzv. víceprací) ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Výše honoráře za posouzení přípustnosti dodatku max. 9.000 Kč bez 
DPH. 
OI s a.k. Fiala, Tejkal jednal dále o možnosti posouzení volby nejméně rizikového způsobu jak zadat 
smluvně zpracování variantní OPT s návrhem honoráře cca 18 000,- Kč bez DPH. 
 
2/ V souvislosti s výše uvedeným a komplikacemi, které s sebou nese zadání nové optimalizační 
studie a posun termínu DÚR dále OI uvádí že, ve 30. týdnu proběhlo jednání zástupců města se 
zpracovatelem ÚP nad konceptem OPT kde bylo konstatována obava, že studie nerespektuje vnější 
okolní vazby, což lze prokázat pouze zpracováním celkové koncepce území. Jako nejoptimálnější se 
jeví zpracování územní studie celé sportovní zóny. Vzhledem ke znalosti prostředí a problematiky 
jsme o cenovou nabídku požádali arch. Kynčla, který nabídl za vypracování územní studie honorář ve 
výši 98.000 Kč bez DPH. Opodstatněnost pořízení se jeví i v tom, že studii lze využít také pro 
koordinaci ostatních záměrů v území. Variantní OPT by byla započata po prvním výstupu z této 
územní studie, který bude podstatný pro okolí haly. 
 
3/ OI vzhledem k výše uvedenému žádá radu města o souhlas: 

- se zadáním posouzení dalšího potupu jak zadat zpracování variantní OPT v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách, posudek by zajišťovala a.k. Fiala, Tejkal, vzhledem 
k předchozí organizaci VŘ při výběru projektanta a znalosti problematiky honořář do 27 tis. Kč 
bez DPH, úhrada bude provedena z ORG 1163 000 000 „Městská sportovní hala“ 

- se zpracováním územní studie sportovního areálu ing. arch. Kynčlem, vzhledem ke znalosti 
prostředí a problematiky honorář 98.000 Kč bez DPH., úhrada bude provedena z ORG 1008 
000 000 „Projekty, studie“ 

 
 
 
Na jednání se dostavila v 16,15 hod. Ing. J. Honců a S. Bartoš – vedoucí OI 
 
 
Z dalšího jednání se omluvil a odešel v 16,21 hod. Z. Kříž. 
Z jednání se vzdálil v 16,29 hod. J. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 651/2013 - RM bere na vědomí zprávu o dalším postupu přípravy projektu 

„Městská sportovní hala v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením objednávky na 
poskytnutí právních služeb pro posouzení způsobu zadání veřejné zakázky na 
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vypracování variantní optimalizační studie se spol. Fiala, Tejkal a partneři, 
advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 
616 00. 

 
Přijaté usnesení: 652/2013 - RM souhlasí s uzavřením objednávky na zpracování územní studie 

„Sportovního areálu Kuřim“ se společností KNESL+KYNČL, s.r.o., IČ 47912481, se 
sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, a schvaluje vyčlenění částky 120.000 Kč 
z ORG 1008 000 000 „Projekty, studie“. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, J. Koláček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,31 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 9. 10. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 10. 2013 
2, 2A, 2B  Úřad práce ČR – pronájem kanceláře v budově MěÚ Kuřim 

Manželé Pokorní – pronájem sklepní kóje 
Manželé Kondeiovi – žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního 
bytu 

3 E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Červenáčkova, kab. sm. NNk, 
Droběnová“ 

4, 4A Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění reklamy na silničním zábradlí 
č. 2012/B/0062 

5, 5A   Dohoda o ukončení smlouvy č. 182/98 – Aleš Gambolis 
6, 6A, 6B, 6C Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací č. 0154 
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7, 7A, 7B, 7C Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací č. 1580 

8, 8A, 8B, 8C Výběrové řízení „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim 
a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti 
MěÚ Kuřim“ 

9, 9A Schválení smlouvy se SMO u projektu „Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností“ 

10, 10A   Kuřimská vodárenská – založení s.r.o. 
11, 11A   Žádost o poskytnutí daru – farnost Kuřim 
12 Seznámení se s možnostmi programového vybavení „Konsiliář a Pabliko“ 

umožňující jednoduchou přípravu a tvorbu podkladů pro rady a zastupitelstva 
a jejich zveřejnění pro vedení města a občany na našich internetových 
stránkách 

13   Záměr na pronájem nebytového prostoru v KD Kuřim – bývalé zlatnictví 
14   Nástěnka kuřimských sportů 
15, 15A, 15B, 15C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
16   Převod finančních prostředků CSS Kuřim do investičního fondu 
17   Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
Renata Mesárošová – nájemní smlouva 
Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Ladislava Bujková – žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního 
bytu 

18, 18A   Zápis komise stavební ze dne 7. 10. 201319 
19 Zpráva o dalším postupu zpracování projektové dokumentaci stavby „Městská 

sportovní hala v Kuřimi“ 


