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Z á p i s   č í s l o  32/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 17. 10. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Filip Koláček, MBA  1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  Zdeněk Kříž 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 8,05 hodin, na zahájení jednání bylo přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky konaných dne 25. 10. 2013 – 26. 10. 2013 

 
2.  Darovací smlouva MV-97438-1/KAP-2013, bezúplatný převod majetku využívaný pro 

zabezpečení přeneseného výkonu státní správy na úseku správních a dopravních 
evidencí 

 
3.  Smlouva o právu provést stavbu – EMBRA s.r.o. 
3.1.  Souhlas s uzavřením smlouvy v insolvenčním řízení 

 
4.  Ceník – hřbitov Kuřim 

 
5.  Smlouva o poskytování služeb 

 
6.  Výsledky hospodaření ke dni 30. 9. 2013 

 
7.  Výměna bytu č. 896/10 

 
8.  Organizační řád Městského úřadu Kuřim 

 
9.  Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně 

 
10.  Různé 

 
 
 

1. Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konaných dne 25. 10. 2013 – 26. 10. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Bc. R. Jízdný) 
 
V současné době nemá Městský úřad Kuřim volné PC sestavy a tiskárny, které může použít 
k potřebám sčítání výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných 
dne 25. 10. 2013 – 26. 10. 2013. Celkový počet volebních okrsků je 8. Z tohoto důvodu si bude muset 
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8 ks kompletních počítačových sestav a tiskáren na tyto dva dny zapůjčit. Prostřednictvím poptávky 
bylo osloveno 10 subjektů a byly získány nabídky 4 subjektů. Při hodnocení nabídek příloha č. 1 byla 
posuzována především celková cena zápůjčky při dodržení minimální konfigurace techniky dané 
Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím 
odborem doporučena radě města jako nejvýhodnější nabídka firmy BossCan ComPrint spol. s r.o. se 
sídlem Minská 13, 616 00, Brno, IČ: 63488191, zastoupená:  Davidem Dvořákem – jednatelem 
společnosti, v celkové hodnotě 18.150,- Kč vč. DPH. 
 
Přijaté usnesení: 653/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pronájem 8 ks počítačových sestav pro účel sčítání výsledků voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky konaných dne 25. 10. 2013 – 26. 10. 2013 
se společností BossCan ComPrint, spol. s r.o., se sídlem Minská 13, 616 00, Brno, 
IČ 63488191, zastoupená Davidem Dvořákem – jednatelem společnosti, v celkové 
hodnotě 18.150 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

2. Darovací smlouva MV-97438-1/KAP-2013, bezúplatný převod 
majetku využívaný pro zabezpečení přeneseného výkonu státní 
správy na úseku správních a dopravních evidencí 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Bc. R. Jízdný) 
 
Radě města je předkládána ke schválení „Darovací smlouva MV-97438-1/KAP-2013“, jejímž 
předmětem je bezúplatný převod majetku, který má město Kuřim do 31. 12. 2013 zapůjčen „Smlouvou 
o výpůjčce MV-25517-1/REG/2-2010“ a jehož seznam je obsahem uvedené darovací smlouvy přílohy 
č. 1. Uvedený majetek využívá město Kuřim pro zabezpečení přeneseného výkonu státní správy na 
úseku správních a dopravních evidencí. Celkově se jedná o 5 ks jehličkových tiskáren značky OKI 
a 7 ks kompletních počítačových sestav v souhrnné účetní hodnotě 352.925,95 Kč. Nedílnou součástí 
darovací smlouvy je také příloha č. 2 „Zásady pro pracoviště obecních úřadů s rozšířenou působností 
pro přístup do správních evidencí pomocí SW Poltel a aplikací UQUEC, UQEO, JISapp, JISopapp, 
JIScdapp“, které slouží k zabezpečení jednotného postupu obcí s rozšířenou působností pro připojení 
PC k agendovým informačním systémům správních evidencí. Je nutno dodat, že darovaná technika 
byla Ministerstvem vnitra (MV) pořízena až na jednu výjimku v období let 2002 – 2004, jedná se tedy o 
techniku již značně technicky zastaralou, která je již nyní, nebo brzy bude na hranici své fyzické 
životnosti. V současné době město Kuřim využívá všech 5 ks jehličkových tiskáren OKI a pouze jednu 
počítačovou sestavu (výjimka pořízená MV v roce 2009). 
 
Přijaté usnesení: 654/2013 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Českou republikou - 

Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, IČ 00007064, a městem 
Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jejímž předmětem je 
bezúplatný převod majetku v souhrnné účetní hodnotě 352.925,95 Kč. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

3. Smlouva o právu provést stavbu – EMBRA s.r.o. 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost EMBRA s.r.o., se sídlem Brněnská 151, Tišnov, IČ 26286653, připravuje v několika fázích 
výstavbu parkovacích stání v lokalitě Na Loučkách. Za účelem dokončení stavebního řízení je nutné 
ještě uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, která umožní stavebníkovi zásah do pozemků, které 
jsou ve vlastnictví města. 
Dotčeny mají být tyto pozemky – p. č. 550/1, 4360, 4361, 456/3, 456/1, 519/1, 519/3 a 519/4, vše k. ú. 
Kuřim. 
S ohledem na předchozí rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Kuřim ze dne 17. 9. 2012 č. j. 
MK/10998/12/OŽP dojde ve smlouvě o právu provést stavbu k přesnější specifikaci čl. 2 odst. 10, 
která řeší výsadbu stromů a závěr má být takový, že stavebník vysadí 10 stromů vlastním nákladem 
a zbylých 13 stromů koupí město a stavebník je pouze vysadí. OŽP ovšem musí změnit své 
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rozhodnutí ze dne 17. 9. 2012, neboť tam je náhradní výsadba předepsána na jiný pozemek ve 
vlastnictví města a to na cyklostezce Kuřim – Malhostovice. 
 
Příloha – návrh smlouvy o právu provést stavbu 
 
Přijaté usnesení: 655/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností 

EMBRA s.r.o., se sídlem Brněnská 151, Tišnov, IČ 26286653, jejímž předmětem je 
budování parkovacích stání v lokalitě Na Loučkách. 

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

3.1. Souhlas s uzavřením smlouvy v insolvenčním řízení 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Krajský soud v Brně rozhodl usnesením č. j. KSBR 40 INS 10924/2012-A-7 o úpadku dlužníka 
Romana Fertöho, bytem Kuřim, xxxxxxxxxx, a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Současně soud 
jmenoval insolvenčním správcem JUDr. Karla Malásku, advokáta, se sídlem Tišnov, Hornická 901, 
PSČ 666 03. Účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 
18. 5. 2012. 
Následně Krajský soud v Brně rozhodl dne 3. 9. 2013 usnesením č. j. KSBR 40 INS 10924/2012-B-21 
tak, že udělil insolvenčnímu správci souhlas s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu při 
respektování podmínek určených zajištěnými věřiteli. Zástupce věřitelů si pak taktéž stanovil 
podmínku podání informací a odsouhlasení cenových nabídek a osoby kupce. 
Předmětem souhlasu je prodej těchto nemovitostí: 
a) budova č. p. xxx na pozemku p. č. 499 
b) pozemek p. č. 499 
c) pozemek p. č. 500 
vše v obci a k. ú. Moravské Knínice 
 
Dle znaleckého posudku, který má OMP k dispozici, byly prodávané nemovitosti oceněny na 
2.250.000 Kč a za tuto cenu je ochoten nemovitosti koupit pan David Vykypěl, bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx, Brno. 
Město eviduje vůči dlužníkovi 4 pohledávky. S ohledem na postavení města jako zajištěného věřitele 
bude min. jedna z těchto pohledávek uspokojena v plné výši. OMP doporučuje souhlas udělit. 
Vzhledem k tomu, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích neřeší pravomoci orgánů města v insolvenčním 
řízení, má OMP zato, že jde o tzv. „zbytkovou pravomoc“ rady města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona 
o obcích. Obsahem žádosti totiž není ani převod obecní nemovitosti ani nabytí nemovitosti do 
vlastnictví obce, jde o udělení souhlasu třetím subjektům, aby mezi sebou mohly uzavřít kupní 
smlouvu, z níž bude obec v rozvrhovém řízení profitovat uspokojením své přihlášené pohledávky. 
 
 
Na jednání se v 8,13 hod. dostavil Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – vysvětlil procesní stránku věci, neboť jde o první takový případ. 
 
Přijaté usnesení: 656/2013 - RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi JUDr. Karlem Maláskou, 

Hornická 901, Tišnov (insolvenční správce) a Davidem Vykypělem, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, jejímž předmětem jsou nemovitosti v k. ú. Moravské 
Knínice za kupní cenu 2.550.000 Kč ve vlastnictví dlužníka Romana Fertöho, 
bytem xxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (J. Koláček), nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
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4. Ceník – hřbitov Kuřim 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
RM dne 9. 10. 2013 přijala usnesení č. 650/2013, kterým se ruší usnesení č. 130/2013 ze dne 
6. 3. 2013, a jehož předmětem bylo schválení ceníku za pronájem hrobových míst a služeb na 
hřbitově v Kuřimi. 
 
Podle zrušeného ceníku platili občané zhruba tyto částky: 
a) urnový hrob (1,2 m

2
) – 20,40 + 76,80 = 97,20 Kč/rok 

b) jednohrob (3,2 m
2
) – 54,40 + 204,80 = 259,20 Kč/rok 

c) dvojhrob (5,98 m
2
) – 101,70 + 382,70 = 484,40,- Kč/rok 

d) kolumbárium (0,2 m
2
) – 120,- Kč/rok 

 
Příslušné smlouvy jsou postaveny na dobu určitou 10-ti let, což u majitelů velkých hrobových míst 
způsobilo, že vlastníci měli jednorázově zaplatit částky 4.500,- Kč a vyšší. Vzhledem k tomu, že od 
roku 2012 byla změněna metodika hrazení služeb z paušálu za hrobové místo na m

2
 skutečně 

zabrané plochy, došlo k nárůstu ceny pochopitelně u větších hrobů. Navíc v rámci změny systematiky 
výpočtu se výrazně snížila dotace města na provoz hřbitova. Paušální platba za hrobové místo není 
v souladu s právními předpisy a pronajímatel by měl využívat jednotku za m

2
 zabrané plochy. 

 
Náklady na provoz hřbitova se skládají z těchto zásadních položek: 
a) platby za el. energii 
b) platby za vodné a stočné 
c) platby za nájem velkokapacitní kontejnery 
d) chemická údržba cest 
e) drobné stavební práce a materiál 
f) platby za správu hřbitova 
g) revize 
 
Náklady na údržbu hřbitova činily v roce 2012 dle podkladů odboru finančního částku ve výši 
238.928,50 Kč. V nákladech na provoz navíc nebyla započtena částka na odvoz odpadu a mzda 
„vrátného“. Výměra, kterou zabírají hrobová místa, je podle údajů CTS Kuřim s.r.o. 3.777,3 m

2
. 

Podle zrušeného ceníku platili nájemci za služby částku ve výši 64,- Kč/m
2
/rok, z čehož plyne, že 

snížení částky za služby o korunu, přinese městu nutnost dotovat hřbitov částkou 3.777,- Kč/rok, 
případně 7.554,- Kč/rok za dvoukorunovou slevu,….., 109.533,- Kč/rok za dvacetidevítikorunovou 
slevu,…. 
 
OMP navrhuje po projednání s vedením města nový ceník takto: 
a) nájem – 17,- Kč/m

2
/rok 

b) služby – 35,- Kč/m
2
/rok 

c) kolumbárium – 120,- Kč/rok 
 
Podle nově navrženého ceníku budou občané platit tyto částky: 
a) urnový hrob (1,2 m

2
) – 20,40 + 42 = 62,40 Kč/rok, tj. 624,- Kč/10 let 

b) jednohrob (3,2 m
2
) – 54,40 + 112 = 166,40 Kč/rok, tj. 1.664,- Kč/10 let 

c) dvojhrob (5,98 m
2
) – 101,70 + 209,30 = 311 Kč/rok, tj. 3.110,- Kč/10 let 

d) kolumbárium (0,2 m
2
) – 120,- Kč/rok, tj. 1.200,- Kč/10 let 

 
CTS Kuřim s.r.o. žádá pro případ, že bude ceník upraven, a budou se všechny nájemní smlouvy 
uzavřené od 1. 4. 2013 měnit, aby byla s občany vykomunikována skutečnost, že tato záležitost 
nebude vyřešena v rámci dní ale spíš měsíců, neboť jde o změnu cca tisíce smluv. Občanům by byly 
přeplatky vráceny vždy při podpisu nové smlouvy. 
 
Příloha – návrh ceníku 
 - vzor smlouvy o nájmu hrobového místa 
 
Diskuse: 
P. Kavka – od roku 2012 byla změněna metodika výpočtu úhrady služeb, takže není možné vrátit se 
k ceníku schválenému před rokem 2012. 
O. Štarha – byl by pro snížení minimálně o polovinu. 
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D. Holman – je nutné vypořádat již uzavřené smlouvy a vrátit přeplatky. Platební podmínky je třeba 
nastavit tak, aby nebyla povinnost platit na 10 let předem. Žádá starostu města ve spolupráci s Ing. 
Tomšů připravit návrh dopisu, kterým se vše dobře vysvětlí. 
D. Sukalovský – telefonicky kontaktoval Ing. L. Tomšů. Ptá se ho, zda stihnou vypořádat již uzavřené 
smlouvy do 16. 12. 2013? 
L. Tomšů – stihnout termín do 16. 12. 2013 je teoreticky možné. 
D. Holman – částka 250 tisíc Kč ročně je pouze za výkony technických služeb v souvislosti se 
hřbitovem? 
L. Tomšů – náklady technických služeb byly 150.960 Kč za rok 2012, za rok 2011 to bylo 183.143 Kč, 
ke konci měsíce září 2013 byly náklady 118.811 Kč. Do částky 250 tisíc Kč jsou zahrnuty poplatky za 
odvoz odpadu, osvětlení, apod. Smlouva musí být uzavřena na 10 let. Nesmí být překročena částka, 
která byla stanovena v kapitole hřbitov na příslušný rok. 
D. Sukalovský – od roku 2012 se změnila metodika výpočtu. 
O. Štarha – navrhuje za služby částku 25 Kč/m2/rok. 
J. Koláček – navrhuje spodní hranici, kterou ukládá zákon. 
D. Holman – a to je jaká? Souhlasí s výrazným snížením. A dodává, že občané by měli vědět, že je 
možné uzavřít splátkový kalendář, resp. že nemusí vše zaplatit zaráz na 10 let dopředu. 
O. Štarha – navrhuje nyní ceny snížit, potom nebude nutno řešit splátkový kalendář. Ale přesto pokud 
někdo částku nemůže zaplatit jednorázově, měl by mít možnost splátek. 
D. Holman – proč se uzavírají smlouvy na 10 let? 
P. Kavka – smlouva se uzavírá na 10 let z důvodu tzv. tlecí doby. U stávajících smluv je 
pravděpodobně splátkový kalendář možný. U nově uzavřených smluv, ale požadují technické služby 
částku zaplatit jednorázově. 
D. Holman – my bychom jim měli říct, jak to budou požadovat. Zákon snad nebrání postupné úhradě. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o ceně za nájem 17 Kč/m2/ rok; za služby 20 Kč/m2/rok a o ceně 
za kolumbárium 100 Kč/ rok: 
Hlasováno: pro: 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
Přijaté usnesení: 657/2013 - RM schvaluje ceník nájmů hrobových míst a služeb na hřbitově 

v Kuřimi s účinností od 18. 10. 2013 dle zápisu. 
 
Přijaté usnesení: 658/2013 - RM ukládá jednateli Centra technických služeb s.r.o., se sídlem 

Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 26307189, upravit do 16. 12. 2013 všechny 
nájemní smlouvy uzavřené po 31. 3. 2013 podle ceníku účinného od 18. 10. 2013. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
Z jednání odešel v 8,46 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

5. Smlouva o poskytování služeb 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na město Kuřim se obrátili pracovníci společnosti AQE advisors a.s. s nabídkou na zakoupení licence 
k jejich novému programu FISO pro příspěvkové organizace. Základní modul programu FISO používá 
město od loňského roku a OF v něm provádí veškerou rozborovou činnost hospodaření města. 
Program FISO pro příspěvkové organizace dokáže srovnávat hospodaření jednotlivých PO na základě 
definovaných ukazatelů (předdefinovaných je v programu cca 50, další lze doplňovat). Výstupy 
z tohoto programu by nahradily vyplňování tabulek jednotlivými účetními, data by byla nezkreslená 
a přesná. 
Další výhodou by bylo to, že smlouva obsahuje i službu sjednocení analytických účtů PO, což v praxi 
znamená, že všechny PO by zásadní položky účtovaly stejným způsobem na stejné analytické účty 
a tak aby bylo jejich účetnictví jednoduše srovnatelné. 
OF doporučuje nákup tohoto programu. Cena je 48.400 Kč za převod dat, sjednocení analytik, 
vytvoření šablon a školení, 9.559 Kč za licenci (tyto dvě položky jsou jednorázové) a 4.840 Kč je roční 
udržovací poplatek. 
 
Příloha: smlouva o poskytování služeb 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – materiál stahuje z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností AQE 

advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, jejímž předmětem je poskytnutí 
licence a služeb k programu FISO pro příspěvkové organizace. 

 
 
 

6. Výsledky hospodaření ke dni 30. 9. 2013 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 9. 2013. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30. 9. 2013 157.305.297,18 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
118.425.998,13 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 38.879.299,05 
Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3. čtvrtletí roku 2013 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 80 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2012 
kolísavě, výběr je vyšší cca o 9 mil. Kč (o 13 %), což je způsobeno především změnou zákona 
o rozpočtových pravidlech, rozpočtovaný růst je 15 mil. Kč. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 51 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 24 % (nesouvisí s rozestavěností akcí), provozní výdaje jsou čerpány z 69 %, vizte 
podrobnější rozbory dle ORG.  
 
Příloha: výsledky hospodaření k 30. 9. 2013 
 
Přijaté usnesení: 659/2013 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města ke 

dni 30. 9. 2013, s přebytkem hospodaření ve výši 38.879.299,05 Kč. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (J. Koláček), nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

7. Výměna bytu č. 896/10 
(Příloha č. 7, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 12. 9. 2013 nabídku obecního mezonetového bytu č. 896/10, 2+1, 
umístěného v podkroví bytového domu č. p. 896 a 897 v ul. Na Královkách, postaveného na 
pozemcích p. č. 1816 a p. č. 1817, vše v obci a k. ú. Kuřim, na základě Pravidel Města Kuřimi 
č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně, 
případně vlastníkům bytových jednotek ke směně bytů. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 9. 10. 2013. O výměnu bytu požádali pouze manž. 
Martin Abrahami a Manya Karavardanjanovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, kteří jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxxxx, 1+1. Jelikož nikdo další o výměnu či směnu bytu 
nepožádal, byt získávají manž. Karavardanjanovi. Ti by se chtěli přestěhovat k 1. 11. 2013. S manž. 
Karavardanjanovými  je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou – do 30. 11. 2013. OMP uzavře se 
společnými nájemci i v novém bytě smlouvu na dobu určitou. Stávající smlouvu je nutné ukončit 
dohodou. 
 
Přijaté usnesení: 660/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Martinem 

Abrahami Karavardanjanem a Manyou Karavardanjanovou, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. xxxxx umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxx 



 7 

xxxx, postaveného na pozemcích p. č. 2129, p. č. 2128, p. č. 2127, p. č. 2126, p. č. 
2125 a p. č. 2124, vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 10. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 661/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Martinem Abrahami 

Karavardanjanem a Manyou Karavardanjanovou, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 896/10 umístěného v podkroví 
bytového domu č. p. 896 a 897 v ul. Na Královkách, postaveného na pozemcích 
p. č. 1816 a p. č. 1817, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou do 30. 11. 2013 
s možností prolongace za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

8. Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman, zpracovala Mgr. 
A. Zimmermannová) 
 
Usnesením Rady města Kuřimi č. 135/2013 bylo zřízeno místo interního auditora, usnesením 
č. 462/2013 místo referenta OSPOD na odboru sociálních věcí a prevence a usnesením č. 636/2013 
byla zřízena 4 pracovní místa na odboru investičním, kde budou pracovníci zajišťovat projekt 
Meziobecní spolupráce.  
V návaznosti na uvedené změny byl upraven organizační řád, jehož nové znění předkládáme 
v příloze. 
 
Zároveň byla do textu předloženého organizačního řádu zapracována změna dle návrhu PaedDr. 
D. Holmana týkající se pravomocí 1. místostarosty města – zdůvodnění návrhu v příloze A. 
 
Příloha A: Materiál PaedDr. D. Holmana 
Příloha B: Organizační řád Městského úřadu Kuřim účinný od 1. 11. 2013 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – materiál stahuje z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Kuřim dle přílohy. 
 
 
 

9. Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Na provoz Wellness Kuřim vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2013 částku 2.900.000,- Kč. 
Pro zlepšení nabídky návštěvníkům schválila RM na návrh provozovatele předmětnou zakázku. 
Předpokládaná hodnota zakázky ve výzvě byla stanovena podle rozpočtu ve výši 1.150.000 Kč bez 
DPH 
Výzva k podání nabídky byla vyvěšena na úřední desce i na webových stránkách města. Bylo 
osloveno 6 potenciálních uchazečů, získána byla nabídka 1 uchazeče, která byla posouzena. Průběh 
posouzení a hodnocení nabídek je popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získané nabídky je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města nabídka NAUTICA, spol. s r.o. se sídlem Pekařská 56, 602 00 Brno, IČ 26966328, 
v hodnotě 1.328.034,- Kč vč. DPH, jako vhodná k realizaci. Výběrová komise se jednomyslně shodla 
na výsledném hodnocení. 
Termín zhotovení díla 18. 12. 2013. 
 
Přílohy: Protokol o jednání hodnotící komise 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Návrh SOD podepsaný uchazečem 

 
Přijaté usnesení: 662/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání hodnotící komise na 
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zakázku „Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností NAUTICA, spol. s r.o., se sídlem Pekařská 56, 
602 00 Brno, IČ 26966328, v hodnotě 1.328.034 Kč vč. DPH, která předložila 
vhodnou nabídku. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

10. Různé 
 
D. Holman – žádá, aby Bc. J. Švédová připravila do dalšího jednání RM informaci o tom, které 
investiční akce r. 2014 mají perspektivu získání dotace a z jakých dotačních titulů. 
 
Dále žádá, aby byla do nových smluv na pronájmy zábradlí vždy vložena podmínka, že z reklamy 
musí být zřejmý zadavatel. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 8,49 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 17. 10. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A, 1B Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných dne 25. 10. 
2013 – 26. 10. 2013 

2, 2A Darovací smlouva MV-97438-1/KAP-2013, bezúplatný převod majetku 
využívaný pro zabezpečení přeneseného výkonu státní správy na úseku 
správních a dopravních evidencí 

3, 3A   Smlouva o právu provést stavbu – EMBRA s.r.o. 
Souhlas s uzavřením smlouvy v insolvenčním řízení 

4, 4A, 4B  Ceník – hřbitov Kuřim 
5, 5A   Smlouva o poskytování služeb 
6, 6A   Výsledky hospodaření ke dni 30. 9. 2013 
7   Výměna bytu č. 896/10 
8, 8A, 8B  Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
9, 9A, 9B, 9C  Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně 


