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Z á p i s   č í s l o  33/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 30. 10. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Jiří Filip Koláček, MBA  1. místostarosta 

Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
První místostarosta zahájil jednání v 14,02 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
Později se na jednání dostavil D. Holman. 
 
 
Program jednání: 
 

0.  Prezentace společnosti HD Media - možnosti programového vybavení „Konsiliář 
a Pabliko“ 

 
1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 10. 2013 

 
2.  Jana Krejčí - přechod nájmu 
2.1.  Schválení nájemní smlouvy člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
2.2.  Hana Velecká – žádost o souhlas se stavebními úpravami 
2.3.  Úřad práce České republiky – nájemní smlouva 
2.4.  Manželé Maláskovi – žádost o změnu uživatele bytu 

 
3.  Petr Dufek, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – pronájem části pozemku 

 
4.  Jaroslav Hollý, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o pronájem městského 

pozemku 
 

5.  Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zřízení věcného břemene – 
stavba dešťové kanalizace R7 – Díly za Sv. Janem 

 
6.  Vyřazení majetku 

 
7.  Investiční akce „Sportovně rekreační plocha Kuřim, Díly za Sv. Jánem“, 

schválení projektanta projektu pro provedení stavby 
 

8.  „Dohoda mezi smluvními stranami Z. Kučerovský, Město Kuřim a COLAS CZ“ 
 

9.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2012/O/0117 o umístění reklamní plochy na silničním 
zábradlí 

 
10.  Organizační řád Městského úřadu Kuřim 

 
11.  Smlouva o poskytování služeb 
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12.  Žádost o příspěvek na krmivo pro asistenčního psa – Simona Kadlecová, Kuřim, 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 
13.  Schválení nájemní smlouvy na přístroje tísňové péče 

 
14.  Zápis z jednání komise dopravy dne 14. 10. 2013 

 
15.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

 
16.  Informace paní Lenky Valentové 

 
17.  Plán jednání RM a ZM v roce 2014 

 
 18.  Méněpráce pro stavbu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ 
 

19.  „Městská sportovní hala v Kuřimi“ - zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na 
veřejnou zakázku „Vyhotovení variantní optimalizační studie (variantní OPT) - 
uzavření dodatku č.1 k SOD č. 2013/D/0040 

 
 20.  Výběrové řízení: „Dopracování návrhu ÚP Kuřim“ 
 

21.  MŠ Kuřim – konvektomat 
 

22.  Vyjádření předběžného souhlasu s využíváním nové Rámcové smlouvy, která 
bude uzavřena MVČR se společností Microsoft formou Dohody 
o centralizovaném zadávání, k poskytnutí potřebné součinnosti s Centrálním 
zadavatelem v případě využití této možnosti při nákupu produktů (licencí) 
společnosti Microsoft 

 
23.  Pronájem nebytového prostoru v KD Kuřim 

 
24.  Užití loga města Kuřimi 

 
25.  Udělení odměny jednateli Wellness Kuřim, s r.o. 

 
 26.  Různé 
 
 
 
Na začátku jednání byli přítomni zástupci společnosti HD Media, kteří představili programy Konsiliář 
a Pablico, vhodné pro přípravu a zpracování materiálů a podkladů pro jednání RM a ZM a hlasování. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,07 hod. D. Holman. 
Z jednání odešli v 14,31 hod. představitelé společnosti HD Media. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 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 23. 10. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 663/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 23. 10. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
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2. Jana Krejčí - přechod nájmu 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 4. 10. 2013 zemřel nájemce obecního bytu č. xxxxxxxx, 2+1 s příslušenstvím, pan Václav Krejčí, 
naposledy trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Úmrtí bylo osvědčeno kopií úmrtního listu. 
O přechod nájmu požádala manželka nájemce paní Jana Krejčí, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim. Na základě vyjádření správce nevázne na předmětném bytě nedoplatek nájemného ani záloh 
na služby. Výše jmenovaná splňuje všechny podmínky přechodu nájmu bytu dle § 706 odst. 1) 
a z toho důvodu na ni přechází nájemní právo přímo ze zákona. 
OMP upraví nájemní smlouvu tak, aby výlučným nájemcem byla paní Jana Krejčí. 
 
Přijaté usnesení: 664/2013 - RM bere na vědomí v souladu s § 706 OZ přechod nájmu k bytu 

č. xxxxx, ul. Na Královkách 894, Kuřim, ve prospěch paní Jany Krejčí, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

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

2.1. Schválení nájemní smlouvy člena Bytového družstva Sv. Ján 
Kuřim, družstvo 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 9 v domě č. p. 1534 ul. Metelkova 
v Kuřimi. Dne 31. 8. 2008 byla uzavřena nájemní smlouva k bytové jednotce č. xxxxxxx s manž. Mgr. 
Monikou a Ing. Mgr. Vlastimilem Burkartovými. Ing. Mgr. Vlastimil Burkart předložil rozsudek 
Okresního soudu Brno – venkov o rozvodu manželství, který nabyl právní moci dne 15. 10. 2013, 
a požádal o změnu nájemní smlouvy. Současně předložil smlouvu o vypořádání vzájemných 
majetkových vztahů. Z té vyplývá, že dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství zaniká 
společné členství účastníků v Bytovém družstvu Sv. Ján Kuřim, družstvo, a jediným nájemcem 
družstevního bytu č. xxxxxx a členem družstva bude Ing. Mgr. Vlastimil Burkart. 
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. 
OMP vzhledem k výše uvedenému doporučuje uzavřít nájemní smlouvu pouze s panem Ing. Mgr. 
Vlastimilem Burkartem. 
 
Přijaté usnesení: 665/2013 - RM schvaluje pronájem bytové jednotky č. xxxxxxx panu Ing. Mgr. 

Vlastimilu Burkartovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

2.2. Hana Velecká – žádost o souhlas se stavebními úpravami 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Hana Velecká, trvale bytem xxxxxxxxxxx Brno, je podnájemníkem obecního bytu č. xxxxx 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 906 v ul. Jungmannova, postaveného na 
pozemku parc. č. 1701, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena s Vězeňskou službou 
České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, na dobu určitou 25 let s účinností od 1. 7. 2005. 
Vězeňská služba České republiky dále uzavřela podnájemní smlouvu se svým zaměstnancem – paní 
Hanou Veleckou. 
Dne 21. 10. 2013 požádala paní Velecká o provedení stavebních úprav v koupelně. Úpravami dojde 
k výměně vany za sprchový kout. Potřebu stavebních úprav odůvodňuje zdravotními důvody, úsporou 
vody a také tím, že v uspořeném místě v koupelně umístí pračku, kterou má prozatím zabudovanou 
v kuchyni. 
Veškeré výše uvedené stavební úpravy bude hradit paní Velecká. 
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Diskuse: 
D. Holman – smlouva na pronájem bytu je s Vězeňskou službou. Proč je zde uváděna paní Velecká, 
která je pouze podnájemcem? 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,43 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
P. Kavka – nejedná se o peníze Věznice ČR. Paní Velecká chce byt zhodnotit za svoje prostředky. 
D. Holman – nejen paní Velecká, ale i náš smluvní partner - nájemce, Vězeňská služba, by se měli 
zříci budoucích nároků na úhradu vložených finančních prostředků. 
P. Kavka – od 1. 1. 2014 už bude možné zříci se svých budoucích nároků (dle nového občanského 
zákoníku), zatím to nelze. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14,45 hod. J. F. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 666/2013 - RM souhlasí s provedením stavebních úprav v koupelně bytu č. 906/3 

umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 906 v ul. Jungmannova 
v Kuřimi, které provede na svůj náklad a bez nároku na úhradu vložených 
finančních prostředků podnájemce bytu paní Hana Velecká, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Brno. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, D. Sukalovský). 
 
 
 

2.3. Úřad práce České republiky – nájemní smlouva 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 11. 9. 2013 přijala toto usnesení: 
591/2013 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru (kancelář č. 113) o výměře 
14,31 m

2
 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968, postavené 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, na dobu určitou 30 dní. 

 
Následným usnesením č. 592/2013 RM schválila záměr na pronájem nebytového prostoru – kanceláře 
č. 113. OMP nyní jedná o uzavření dodatku č. 2 (usn. č. 625/2013 ze dne 9. 10. 2013) k nájemní 
smlouvě č. 2011/O/0120, jehož předmětem je pronájem nebytového prostoru (kanceláře č. 113). 
Nájemní smlouva na dobu určitou 30 dní nebyla uzavřena a OMP navrhuje přijaté usnesení 
č. 591/2013 zrušit. 
 
 
Na jednání se vrátil v 14,48 hod. J. F. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 667/2013 - RM ruší usnesení č. 591/2013 ze dne 11. 9. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

2.4. Manželé Maláskovi – žádost o změnu uživatele bytu 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Karel a Helena Maláskovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 2+1, 
který je umístěn ve III. NP bytového domu č. p. 874 a č. p. 875 v ul. Jungmannova na pozemcích p. č. 
1829 a p. č. 1828, vše v obci a k. ú. Kuřim. S manž. Maláskovými byla dne 8. 7. 1998 uzavřena 
nájemní smlouva na dobu neurčitou. 
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Dle výpisu z KN jsou manž. Maláskovi spoluvlastníky (SJM) rodinného domu č. p. xx umístěného na 
pozemku p. č. 11 o výměře 598 m

2
 v obci a k. ú. Moravské Knínice. 

Dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bez 
přivolení soudu v případě, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 
Odbor majetkoprávní zaslal manž. Maláskovým výzvu k vysvětlení důvodů pro užívání více bytů. Dne 
14. 5. 2013 byl na odbor majetkoprávní doručen přípis manž. Maláskových, kterým celou situaci 
objasňují – viz příloha A. 
 
RM se výpovědí nájmu bytu č. xxxxx zabývala na své schůzi dne 22. 5. 2013. OMP navrhl usnesení: 
„RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxx umístěného ve III. NP bytového domu č. p. 874 a č. p. 
875 v ul. Jungmannova, Kuřim, manž. Karlovi a Heleně Maláskovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.“ 
Toto usnesení nebylo na schůzi RM přijato. 
 
OMP dne 26. 8. 2013 obdržel nepodepsanou e-mailovou zprávu, ve které se uvádí, že pan Karel 
Malásek st., paní Helena Malásková a pan Jan Malásek mají sice trvalý pobyt na adrese 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ale již několik let tam nebydlí a město jim stále drží byt. 
RM se výpovědí nájmu bytu č. xxxxx opětovně zabývala na své schůzi dne 11. 9. 2013. OMP navrhl 
usnesení: 
„RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxx umístěného ve III. NP bytového domu č. p. 874 a č. p. 
875 v ul. Jungmannova, Kuřim, manž. Karlovi a Heleně Maláskovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.“ 
Tento materiál byl předkladatelem stažen z jednání RM s tím, že manž. Maláskovi požádají 
zastupitelstvo města o odkoupení bytové jednotky do svého vlastnictví. Manž. Maláskovi však 
o odkoupení bytové jednotky z finančních důvodů nepožádali. 
 
Dne 18. 10. 2013 požádali manž. Maláskovi o změnu uživatele bytu č. xxxxx. Žádají, aby se novým 
nájemcem bytu stal syn Jan Malásek – vizte příloha B. V žádosti odkazují na zdravotní stav svého 
syna, který dokládají lékařskou zprávou. Lékařská zpráva je k nahlédnutí na OMP. 
 
OMP upozorňuje na skutečnost, že v přípise ze dne 14. 5. 2013 manž. Maláskovi uvedli, že rodinný 
dům je celoročně neobyvatelný. V přípise ze dne 18. 10. 2013 však již uvádí, že v domě je možné 
užívat jen kuchyň a jednu místnost. 
 
OMP má za to, že je naplněn výpovědní důvod ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c) a nedoporučuje 
změnu v osobě nájemce. Navržená usnesení ovšem korespondují s žádostí manželů Maláskových. 
 
Příloha A – přípis ze dne 14. 5. 2013 
Příloha B – přípis ze dne 18. 10. 2013 
 
Diskuse: 
D. Holman – pokud je dům prokazatelně neobyvatelný a bydlení zdravotně nevhodné, potom je 
možné toto uznat. Není ale pro přidělení bytu synovi, ale pro zachování statu quo, tj. aby byt zůstal 
K. Maláskovi staršímu. 
O. Štarha – kde má trvalý pobyt pan Karel Malásek st.? 
J. Koláček – poplatek za odpad platí v našem městě. 
A. Zimmermannová – trvalý pobyt má v Kuřimi. 
O. Štarha – navrhuje, aby byt zůstal panu Karlu Maláskovi st. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Karlem a Helenou 

Maláskovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. xxxxxx umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
874 a 875 v ul. Jungmannova, postaveného na pozemcích p. č. 1829 a p. č. 1828 
vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 10. 2013. 

Hlasováno: pro 0, proti 0, zdrželi se 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: 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. xxxxx, umístěný ve 
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III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 874 a 875 v ul. Jungmannova, 
postaveného na pozemcích p. č. 1829 a p. č. 1828 vše v obci a k. ú. Kuřim, panu 
Janu Maláskovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014 za nájemné ve 
výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: pro 0, proti 0, zdrželi se 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14,58 hod. J. F. Koláček. 
 
 
 

3. Petr Dufek, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – pronájem části 
pozemku 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Petr Dufek, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal o pronájem části pozemku parc. č. 2940/14 
v k. ú. Kuřim, orná půda, o výměře cca 800 m

2
. Pozemek parc. č. 2940/14 v k. ú. Kuřim je ve 

vlastnictví města Kuřimi. Město pozemek v současné době pronajímá firmě AGROSTYL, spol. s r.o. 
(dále jen AGROSTYL) za účelem zemědělského obhospodařování na dobu určitou do 31. 12. 2013. 
Současná výše nájemného činí 0,06 Kč/m

2
/rok. Pozemek se nachází v těsné blízkosti pozemků ve 

vlastnictví pana Dufka - parc. č. 2939/2 a parc. č. 2940/22, vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A. 
V pozemku parc. č. 2939/2 v k. ú. Kuřim jsou zbytky protileteckých krytů z 2. světové války, které 
sloužily pro dělníky z areálu TOS Kuřim. Záměrem pana Dufka je zpřístupnit a opravit protiletecké 
kryty k aktivnějšímu využívání pro zájmové skupiny např. DDM, skauti … atd. Na pozemku 
parc. č. 2940/22 v k. ú. Kuřim chce vybudovat rostlinnou agrofarmu. 
Důvodem žádosti pana Dufka je lepší obslužnost krytů z obecního pozemku parc. č. 2940/14, k. ú. 
Kuřim. RM usnesením č. 602/2013 ze dne 25. 9. 2011 schválila záměr: 
602/2013 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2940/14 v k. ú. Kuřim o výměře 880 m

2
 

panu Petru Dufkovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 0,40 Kč/m
2
/rok na dobu neurčitou 

s šestiměsíční výpovědní lhůtou za účelem zřízení obslužné komunikace s tím, že všechny náklady na 
zřízení a údržbu cesty ponese nájemce. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh smlouvy - viz příloha B. 
 
Příloha A, B – situace 
Příloha C – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 668/2013 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2940/14 v k. ú. Kuřim 

o výměře 880 m
2
 panu Petru Dufkovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxx, za cenu 0,40 

Kč/m
2
/rok na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za účelem zřízení 

obslužné komunikace s tím, že všechny náklady na zřízení a údržbu cesty ponese 
nájemce. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, J. F. Koláček). 
 
 
 

4. Jaroslav Hollý, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost 
o pronájem městského pozemku 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Jaroslav Hollý, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal město Kuřim o pronájem části 
pozemku parc. č. 2113 v k. ú. Kuřim o výměře cca 18 m

2 
( 2m x 9 m), který je ve vlastnictví města – 

viz příloha A, B. 
Jedná se o pozemek – veřejné prostranství - který přiléhá k bytovému domu. Povrch tvoří stará 
dlážděná cesta – nyní nevyužívaná. Pozemek by pan Hollý využil k sušení prádla pod okny svého 
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bytu (aby nemusel odklízet hromadu psích exkrementů). Za tímto účelem by pozemek dle požadavků 
města oplotil. 
OMP nedoporučuje pronájem pozemku, neboť není záměrem města pronajímat veřejná prostranství 
přiléhající k bytovým domům, potažmo k bytovým jednotkám - žádost Společenství vlastníků jednotek 
na ul. Popkova nebo v lokalitě Díly na za sv. Janem, či Kolébka. 
Pan Hollý ve své žádosti upozorňuje na podobné využívání pozemků na ul. Wolkerova nebo Popkova. 
Tyto pozemky však nejsou ve vlastnictví města, ale vlastní je majitelé přilehlých bytů. 
 
Příloha A – žádost pan Hollého 
Příloha B – situace 
Příloha C – katastrální mapa 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2113 o vým. cca 18 m

2
 

v k. ú. Kuřim za cenu 3,- Kč/m
2
/rok panu Jaroslavu Hollému, bytem xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu neurčitou. 
Hlasováno: pro 0, proti 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, J. F. Koláček). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

5. Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zřízení 
věcného břemene – stavba dešťové kanalizace R7 – Díly za Sv. 
Janem 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V souvislosti s majetkoprávním vypořádáním páteřní stoky dešťové kanalizace R7 v lokalitě Díly za sv. 
Janem rada města zrušila dne 11. 9. 2013 usnesení č. 29/2010 až 41/2010 ve věci bezúplatného 
zřízení věcného břemene z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků. 
Další problém spočívá ve stavbách vybudovaných v ochranném pásmu kanalizace. Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s. požadují řešit stavby individuálně s ohledem na to, zda mají vlastníci pozemků 
k provedeným stavbám (oplocení, zídky, brány) oprávnění (ohlášení drobné stavby). Toto se 
dohledalo na stavebním odboru. 
Odbor majetkoprávní si nechal vypracovat znalecký posudek na ocenění věcných břemen – 
k nahlédnutí na OMP. 
Na základě výše uvedeného doporučil OMP přijímat usnesení postupně po odsouhlasení smluv 
o zřízení věcného břemene s jednotlivými vlastníky. Rada města schválila usnesením č. 575 ze dne 
11. 9. 2013 zřízení věcného břemene s manž. Götzovými. Nyní odsouhlasili podpis smlouvy manželé 
Ing Jana Halmová a Ing. Jan Halm – vlastníci pozemků parc. č. 2642/205 v k. ú. Kuřim a manželé 
Alena a Miloslav Šmerdovi - vlastníci pozemků parc. č. 2642/104 v k. ú. Kuřim. 
OMP překládá radě města návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Příloha A – geometrický plán č. 2551 – 208/2009 
Příloha B – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
 
 
Na jednání se vrátil v 15 hod. J. F. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 669/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, se 

sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného 
a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 
254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve 
věci „uložení a provozu dešťové kanalizace“ na pozemku parc. č. 2642/205 v k. ú. 
Kuřim v rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, který vlastní 
manželé Ing. Jan Halm a Ing. Jana Halmová, oba bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, jako povinní z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 289 Kč. Náklady na jeho zřízení ponese 
město Kuřim. 
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Přijaté usnesení: 670/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, se 
sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného 
a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 
254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve 
věci „uložení a provozu dešťové kanalizace“ na pozemku parc. č. 2642/104 v k. ú. 
Kuřim v rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, který vlastní 
manželé Miloslav Šmerda a Alena Šmerdová, oba bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, jako povinní z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1.280 Kč. Náklady na jeho zřízení 
ponese město Kuřim. 

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

6. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Majetek bude vyřazen 
likvidací dle zákona o odpadech. K vyřazení výpočetní techniky a nájezdové rampy pro vozíčkáře má 
OMP k dispozici odborné posudky a vyjádření. 
 
Příloha: soupis vyřazeného majetku 
 
Diskuse: 
D. Holman – bylo by dobré, aby věci, které by ještě šlo použít, byly nabídnuty například do školských 
burz. Některé neztratily zcela svoji užitnou hodnotu a mohou se někomu hodit. 
Z. Kříž – můžeme majetek vyřadit a určit způsob likvidace. 
P. Kavka – školy většinou o takovéto věci nestojí. 
D. Holman – i tak to zkuste nabídnout dál dříve, než vše zlikvidujete 
A. Zimmermannová – slíbila, že materiál, který lze ještě nějak zužitkovat, úřad nabídne dál. 
 
Přijaté usnesení: 671/2013 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Z jednání odešel v 15,07 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

7. Investiční akce „Sportovně rekreační plocha Kuřim, Díly za Sv. 
Jánem“, schválení projektanta projektu pro provedení stavby 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
V návaznosti na usnesení RM č. 618/2013 ze dne 25. 9. 2013 o postupu inv. akce „Sportovně 
rekreační plochy Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ odbor investiční jednal s Ing. arch. Němcem o dalším 
zpracování projektu pro provedení stavby. Na projektu multifunkčního hřiště se bude podílet pan Dudr, 
se kterým jsou dobré zkušenosti z právě realizovaného hřiště v areálu ZŠ Jungmannova. 
Práce na projektu již byly zahájeny, proběhly dvě jednání o dalším postupu, zatím však bez vystavení 
objednávky. 
OI proto žádá radu města o souhlas se zadáním projektu pro provedení stavby panu Ing. arch. 
Němcovi, společnost 7 points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, v ceně 82.600 Kč bez DPH. 
V příloze je doložena nabídka s rozpisem jednotlivých činností, nabídka zahrnuje též kompletní 
inženýrskou činnost pro vyřízení stavebního povolení. 
OI žádá o přidělení zakázky bez výběrového řízení vzhledem ke skutečnosti zpracování předchozího 
projektu pro územní rozhodnutí, dobré znalosti problematiky a komunikace s dotčenými subjekty, 
a také vzhledem k dobré a kvalitní dosavadní spolupráci. 
 
Přílohy: cenová nabídka 
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Diskuse: 
D. Holman – ptá se, za jaké práce s touto akcí již město zaplatilo? 
O. Štarha – byla provedena studie, projekt pro územní řízení a nyní bude zpracován projekt pro 
provedení stavby. Ceny byly vždy přiměřené. 
D. Holman – co přesně se nyní projektuje? Neprojektuje se např. i ona sporná 4. fáze dle studie? 
O. Štarha – 4. fáze ne, ale veškeré přípojky, osvětlení, a na toto potřebujeme realizační projekt. 
 
Přijaté usnesení: 672/2013 - RM souhlasí s uzavřením objednávky na zpracování projektové 

dokumentace pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti pro vyřízení stavebního 
povolení, pro akci „Sportovně rekreační plocha Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ se 
společností 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ 283 23 793, v hodnotě 
99.946 Kč s DPH. 

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

8. „Dohoda mezi smluvními stranami Z. Kučerovský, Město Kuřim 
a COLAS CZ“ 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Společností COLAS CZ, a.s., byla na základě smlouvy o dílo mezi panem Kučerovským a společností 
COLAS CZ, a.s., vybudována pozemní komunikace pozemku parc. č. 4487/4, k. ú. Kuřim. Pan 
Kučerovský předložil k podpisu dohodu, jejímž předmětem je připojení již vybudovaných i v budoucnu 
vybudovaných nemovitostí bezprostředně sousedících s pozemkem parc. č. 4487/4, k. ú. Kuřim (jedná 
se o ornou půdu) k pozemní komunikaci pomocí sjezdů, nájezdů k této komunikaci a přípojek 
inženýrských sítí. 
 
Společnost COLAS CZ, a.s. souhlasí s připojením sousedních pozemků k inženýrským sítím 
a pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 4487/4, vybudováním sjezdů, nájezdů a přípojek 
inženýrských sítí za podmínky, že budou vybudovány společností COLAS CZ, a.s. jako zhotovitelem. 
 
Společnost COLAS CZ, a.s. se zavazuje jako zhotovitel, že budování sjezdů a nájezdů (vztahuje se 
také na sjezdy a nájezdy budované v jiných místech, než jak byly schváleny v projektové 
dokumentaci) nebude mít vliv na záruku za jakost pozemní komunikace na pozemku parc. č. 4487/4, 
k. ú. Kuřim. Tato záruka se vztahuje jak na nynějšího majitele pana Kučerovského, tak i na Město 
Kuřim, jako budoucího majitele. 
 
Příloha: Dohoda mezi smluvními stranami 
 
Přijaté usnesení: 673/2013 - RM schvaluje dohodu mezi panem Kučerovským, společností COLAS 

CZ, a.s., a Městem Kuřim o zachování záručních lhůt na budování sjezdů, nájezdů 
a přípojek inženýrských sítí společností COLAS CZ, a.s., na pozemku parc. č. 
4487/4, k. ú. Kuřim, a to i v případě, že budované sjezdy, nájezdy a přípojky 
inženýrských sítí budou přemístěny. 

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

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2012/O/0117 o umístění reklamní 
plochy na silničním zábradlí 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Na základě usnesení Rady města Kuřimi č. 554/2012 ze dne 10. 10. 2012 byla uzavřena smlouva 
č. 2012/O/0117 o umístění reklamy na silničním zábradlí se společností DR. OPTIK Moravia s.r.o. 
Předmětem smlouvy je bezplatné umístění 1 ks reklamních bannerů na silničním zábradlí v křižovatce 
na nám. 1. května po dobu 1 roku (termín končí 31. 10. 2013). 
Ing. Petr Dvorský podal žádost o prodloužení termínu umístění reklamního banneru o 1 rok. 
 
Příloha: Dodatek č. 1 
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Diskuse: 
D. Holman – do čl. I, bod 9 – stačí uvést „Z reklamy musí být zřejmý zadavatel“, protože navrhovaný 
text by v tomto rozsahu pokryl prakticky celou plochu pro reklamu. 
A. Zimmermannová – opravíme to. 
Z. Kříž – jedná se o bezplatný pronájem? 
A. Zimmermannová – v dodatku je uvedena cena. 
 
Přijaté usnesení: 674/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 554/2012 ze dne 

10. 10. 2012 se společností DR. OPTIK Moravia s.r.o., se sídlem Štěrboholská 
1307/44, 102 00 Praha 15 - Hostivař, IČ 27251349, kterým se prodlužuje termín 
umístění 1 ks reklamních ploch na nám. 1. května do 30. 10. 2014 se změnou. 

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

10. Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 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: 
J. Koláček – nesouhlasí, aby byly jeho kompetence odboru OSVP převedeny na někoho jiného. 
D. Holman – řeší se tím vzniklý problém mimořádně napjatých vztahů mezi OSVP a 1. místostarostou. 
J. Koláček – v minulém týdnu proběhlo jednání s tajemnicí úřadu a vedoucí OSVP a vše si vyjasnili. 
Nevidí již tedy důvod, proč by mělo dojít ke změnám. Problém byl uměle vytvořen. 
A. Zimmermannová – to si nemyslí. Jistě vše bezproblémové nebylo. Jednání proběhlo 
a 1. místostarosta slíbil lepší spolupráci s odborem. 
O. Štarha – jedná se o citlivou politickou a organizační situaci. Vzhledem k tomu, že na jednání není 
přítomen starosta, tak by nyní tento materiál neprojednával. Je potřeba vše brát v širších 
souvislostech. 
D. Holman – na nic by nečekal a hlasoval by, už to bylo předloženo minule a to se zase odložilo pro 
nepřítomnost Z. Kříže; nelze to pořád odkládat. 
O. Štarha – ptá se, jak to vidí Z. Kříž? 
Z. Kříž – zdrží se hlasování. 
D. Holman – předložte tedy pozměňovací návrhy a hlasujme o nich. 
Z. Kříž – hlasujme po jednotlivých krocích, nejdříve o návrhu D. Holmana, poté o návrhu tajemnice, 
atd. 
D. Holman – to nejde, protože jeho návrh je tady součástí návrhu zahrnujícího více dalších úprav 
a vše je předkládáno jako jeden návrh. Kdo to chce jinak, ať dá pozměňovací návrh. To je jednoduché 
a rychlé. Druhá možnost je, to celé předložit znovu a jinak a pak tedy předloží návrh na změnu. Vždy 
se nakonec rozhodne hlasováním. 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o tom, aby OSVP zůstal v jeho kompetenci. 
O. Štarha – nyní to pro něj není hlasovatelné. Navrhuje nad tím společně jednat a probrat všechny 
možnosti a názory. 
Z. Kříž – soud neproběhl, teprve až bude pravomocný rozsudek, potom se o tomto bavme. 
J. Koláček – nesouhlasí s tvrzením, že je mezi ním a OSVP problém. 
A. Zimmermannová – pracovnice odboru problém vnímaly. 
J. Koláček – pokud někdo situaci podporoval a neřešil v začátku, potom na tom také nese svoji vinu. 
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A. Zimmermannová – organizační řád je nutno projednat a schválit vzhledem ke schválenému 
navýšení zaměstnanců úřadu, ale do dalšího jednání rady města lze materiál odložit. 
O. Štarha – navrhuje nyní stáhnout materiál z jednání především proto, že kompetence 
1. místostarosty je navrhováno přenést na něj, nebo na starostu, ale ten není přítomen, takže 
doporučuje na něj počkat. 
D. Holman – stahuje materiál z jednání s tím, že tento argument akceptuje. Materiál se tedy projedná 
na příštím jednání RM. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Kuřim dle přílohy. 
 
 
 

11. Smlouva o poskytování služeb 
(Příloha č. 11, 11A, 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 
 
Přijaté usnesení: 675/2013 - 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. 

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

12. Žádost o příspěvek na krmivo pro asistenčního psa – Simona 
Kadlecová, Kuřim, xxxxxxxxxxxxx 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá J. F. Koláček, MBA; zpracovala Bc. T. Sojková 
 
Paní Simona Kadlecová, nar. 29. 1. 1979, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxx, je občankou těžce 
zdravotně postiženou a je zcela odkázaná na invalidní vozík. Dne 16. 10.2013 podala žádost 
o finanční příspěvek na rok 2013 na krmivo pro svého asistenčního psa určeného a vycvičeného pro 
pomoc tělesně postiženým osobám. 
Na krmivo pro asistenčního psa nelze poskytnout finanční příspěvek podle zákona č.329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ani z jiných 
dávek sociální péče a pomoci. 
Jelikož poskytnutí příspěvku na výživu pro asistenčního psa není dávkou, kterou lze poskytnout ze 
systému dávek sociální péče a pomoci, tedy ze zákona, doporučuje odbor sociálních věcí a prevence 
poskytnout příspěvek z  finančních prostředků města Kuřimi, rozpočtové položky RM 9002000000, 
formou příspěvku ve výši 6.000 Kč. 
V roce 2012 město poskytlo žadatelce příspěvek ve výši 6.000 Kč. 
 
Příloha: žádost p. Simony Kadlecové 
 
 



 12 

Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje příspěvek zvýšit na 6.500 Kč. 
O. Štarha – souhlasí. 
J. Koláček – navrhuje částku 7.000 Kč a o této hlasovat: 
Pro: 1. 
 
Přijaté usnesení: 676/2013 - RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.500 Kč paní 

Simoně Kadlecové, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxx, na krmivo pro asistenčního 
psa určeného a vycvičeného pro pomoc tělesně postiženým občanům. 

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

13. Schválení nájemní smlouvy na přístroje tísňové péče 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, předkládá J. F. Koláček, MBA, vyřizuje R. Malásková, DiS.) 
 
Jednou z priorit 3. komunitního plánu sociálních služeb ORP Kuřim, týkající se cílové skupiny Senioři 
a osoby se zdravotním postižením, je zajištění sociální služby tísňové péče. 
 
V rámci realizace opatření měla být ve 4. čtvrtletí 2013 zahájena spolupráce s brněnskou 
příspěvkovou organizací Domov pro seniory Vychodilova, která měla tuto službu na území města 
Kuřimi zajišťovat. Vzhledem k tomu, že tuto službu není možné prostřednictvím domova pro seniory 
zajistit, neboť zahájení jejího provozu se neustále odkládá (nyní se její zahájení předpokládá v termínu 
na přelomu 1. a 2. pololetí 2014), bylo rozhodnuto, že tato služba bude na území kuřimského regionu 
realizována pomocí osobních monitorovacích jednotek EMA – S. Toto zařízení by mělo umožnit 
seniorům co nejdelší setrvání ve svém přirozeném prostředí. 
 
RM Kuřimi na svém jednání dne 21. 8. 2013 usnesením č. 515/2013 vyjádřila souhlas se zakoupením 
4 kusů komunikačních jednotek v celkové výši 19.200 Kč. Pořizovací cena jedné jednotky činí 
4.800 Kč. Paušální částka za využívání služeb tísňové péče je stanovena měsíčně ve výši 250 Kč, 
z toho 100 Kč + DPH v sazbě, která je platná v době úhrady nájemného uhradí uživatel, zbylou částku 
bude hradit Město Kuřim. S uživateli přístroje tísňové péče bude uzavřena nájemní smlouva – vizte 
příloha. 
Město Kuřim bude nájemné hradit z ORG 9049 00 00 00. 
 
Příloha: nájemní smlouva 

smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 677/2013 - RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce, 
jejichž předmětem bude výpůjčka monitorovacích jednotek EMA – S, do 
kompetence odboru sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
Návrh usnesení: RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů rozhodování o uzavírání nájemních smluv, jejichž 
předmětem bude nájem monitorovacích jednotek EMA – S, do kompetence odboru 
sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje úhradu částky za využívání služeb tísňové péče ve výši 250 Kč 

měsíčně s účastí nájemce dle smlouvy o nájmu v příloze. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

14. Zápis z jednání komise dopravy dne 14. 10. 2013 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 14. 10. 2013 
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Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 14. 10. 2013 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,44 hod. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
 
Na jednání se vrátil v 15,48 hod. D. Holman. 
 
 
D. Holman – připomínky k bodu č. 2 - studie je hotova od Ing. Jarolíma někdy zhruba z roku 2006. 
O. Štarha – dle údajů D. Holmana existuje studie a RM doporučuje tuto studii zaktualizovat. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
Pro: 3, proti 1 (D. Holman). 
D. Holman – nesouhlasí se zpracováním studie, protože vzhledem k finančnímu a investičnímu 
výhledu se akce jeví jako v brzké době obtížně proveditelná a nemá cenu neustále „projektovat do 
šuplíku“. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Pro: 0, proti 4. 
 
Bod č. 8 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 9 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
D. Holman – navrhuje schválit vyčlenění částky do 40 tisíc Kč z drobných investic na pořízení radaru 
na ul. Tyršova na místo původního, nyní již nefunkčního, radaru. 
 
Přijaté usnesení: 678/2013 - RM schvaluje vyčlenění částky 40.000 Kč z drobných investic na 

pořízení světelného radaru na ul. Tyršova. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
Přijaté usnesení: 679/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 14. 10. 

2013 v bodech č. 3, 4, 8, schvaluje body č. 1, 2, 5, 6, 9 a neschvaluje bod č. 7 
dle zápisu v příloze. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
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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 22. 10. 2013. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 6/2013 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 6/2013 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 15. 10. 2013 
 
Přijaté usnesení: 680/2013 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 11. 2013 dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

16. Informace paní Lenky Valentové 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 3. 10. 2013 byl starostovi města doručen dopis paní Lenky Valentové, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim. V dopise informuje o řešení jejích stížností na ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Stanislava Plchota. 
Jelikož se stížnostmi a podněty paní Valentové zabývá Město Kuřim již od roku 2011 a od prosince 
2012 byly její stížnosti řešeny pětkrát i Českou školní inspekcí Jihomoravským inspektorátem Brno 
a zabývá se jimi i právní zástupce paní Valentové, je odpověď na její dopis obsáhlejší a podrobná. 
 
V přílohách předkládám RM dopis paní Lenky Valentové a návrh odpovědi na jednotlivé body dopisu. 
Prosím o vyjádření se k bodům s červenými poznámkami, ke kterým nemám podklady. 
 
Přílohy: Dopis paní Lenky Valentové starostovi města. 

Návrh odpovědi na dopis. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá vyjasnit a doplnit nejasné body dopisu. 
 
Přijaté usnesení: 681/2013 - RM bere na vědomí znění odpovědi na dopis paní Lenky Valentové, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, dle návrhu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

17. Plán jednání RM a ZM v roce 2014 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
RM je předložen k informaci, příp. k doplnění, plán jednání ZM a RM na rok 2014. 
 
Příloha: Plán jednání ZM a RM v roce 2014. 
 
 
 

18. Méněpráce pro stavbu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 
Jungmannova Kuřim“ 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
V důsledku chyby ve výměře položky č. 2 Pružná podkladní vrstva nebude provedeno 182 m² této 
položky. Proto se předmět  Smlouvy o dílo č. 2013/D/0031 ze dne 23.7.2013 snižuje o méněpráce 
blíže specifikované v přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 4, jež tvoří jeho nedílnou součást. 
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OI doporučuje schválit dodatek č. 4, kterým se předmět  Smlouvy o dílo č. 2013/D/0031 ze dne 
23.7.2013 snižuje o vyčíslené méněpráce. 
 
Přílohy: Návrh dodatku č. 4 k SOD 
 Změnový list č. 07 
 
Přijaté usnesení: 682/2013 - RM souhlasí s odůvodněním méněprací a souhlasí s uzavřením 

Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0031 se zhotovitelem zakázky 
„Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“, společností SWIETELSKY 
stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599. 

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

19. „Městská sportovní hala v Kuřimi“ - zahájení jednacího řízení 
bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Vyhotovení variantní 
optimalizační studie (variantní OPT) - uzavření dodatku č. 1 k SOD 
č. 2013/D/0040 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
1/ V návaznosti na usnesení RM č. 651/2013  ze dne 9. 10. 2013 o dalším postupu přípravy projektu 
„Městská sportovní hala v Kuřimi“ nechal odbor investiční posoudit způsob zadání veřejné zakázky 
spočívající ve vyhotovení variantní optimalizační studie „Městská sportovní hala v Kuřimi“. 
3/ Z posouzení o způsobu zadání veřejné zakázky na zpracování variantní OPT, vypracovaného spol. 
spol. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., (v příloze) vyplývá, že způsob zadání variantní 
OPT, tak jak se utváří potřeba jejího zpracování, zákon o veřejných zakázkách jednoznačně 
neošetřuje, respektive nejvhodnější se jeví možnost volby jednacího řízení bez uveřejnění s jediným 
uchazečem - společností Cuboid, a to z technických či uměleckých důvodů a dále z důvodů ochrany 
výhradních práv. Zároveň však zpracovatel v posudku upozorňuje, že podmínky pro použití JŘBU si 
sám zadavatel nemůže uměle vytvářet, posuzování našeho případu, zda k takovému jednání došlo, by 
mohlo mít dvojí výklad. Nicméně vzhledem k tomu že od případného zpracování variantní OPT se 
nám dále odvíjí další stupeň projektové dokumentace, OI doporučuje Radě města schválit zahájení 
jednacího řízení bez uveřejnění. 
Zadávací dokumentace bude zpracována ke schválení do příštího jednání RM. 
 
2/ Dále v návaznosti na usnesení RM č. 651/2013 ze dne 9. 10. 2013 zadal odbor investiční 
vypracování územní studie sportovního areálu při ul. Blanenské, která bude dvouetapová, I. etapa 
s termínem odevzdání do 29. 11. 2013, bude řešit bezprostřední okolí budoucí haly vč. prověření 
jejího umístění a orientace. Výsledek I. etapy studie bude podkladem pro případné zpracování 
variantní OPT. OI s ohledem na uzavřenou smlouvu o dílo č. 2013/D/040 žádá Radu města 
o projednání dodatku č. 1, který řeší posun termínu vypracování DÚR, jak pro případ pokračování dle 
původní OPT tak dle variantní OPT. Původní termín zpracování DÚR, tedy do 5-ti měsíců od 
vypracování OPT je již nereálný, nově navržena doba zpracování DÚR respektuje původní délku 5-ti 
měsíců. 
 
OI ještě k uzavření dodatku doplňuje požadavek projektanta o doplnění věty……(návrh změny) 
…… V případě, že do tohoto termínu objednatel pokyn nevydá, zhotovitel zahájí bez pokynu práce na 
DUR dle OPT.  
Projektant tuto větu požaduje z důvodů, že v původní smlouvě má bez pokynu objednatele zajištěnou 
práci do fáze DÚR. 
 
Přílohy: 
- právní posouzení 
- dodatek č. 1 k SOD 2013/D/0040 
 
Diskuse: 
O. Štarha - projektant v dodatku požaduje větu: „V případě, že do tohoto termínu objednatel pokyn 
nevydá, zhotovitel zahájí bez pokynu práce na DUR dle OPT“ a to z důvodů, že v původní smlouvě 
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má bez pokynu objednatele zajištěnou práci do fáze DÚR. Požadavek projektanta ale nechce do 
dodatku zahrnout. 
 
Přijaté usnesení: 683/2013 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k SOD č. 2013/D/0040 se 

společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 
2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822, který spočívá ve změně termínu vyhotovení 
dokumentace pro územní rozhodnutí. 

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

20. Výběrové řízení: „Dopracování návrhu ÚP Kuřim“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Dopracování návrhu ÚP Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D - OI-2013-005 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Zajištěno v rozpočtu města:  ORG 9019 000 00 
(Příloha č. 20, 20A, 20B, 20C, 20D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim o veřejných zakázkách, bylo realizováno zadávací řízení na 
zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Dopracování návrhu ÚP Kuřim“. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města Kuřimi dne 7. 10. 2013 a sejmuta dne 
23. 10. 2013. 
Zadavatel obdržel v řádné lhůtě celkem 2 nabídky, po skončení řádné lhůty zadavatel neobdržel 
žádné nabídky. 
Hodnotící komise se sešla dne 23. 10. 2013 na prvním jednání, na kterém provedla otevření obálek 
s nabídkami a komise dále provedla formální kontrolu, zda nabídky byly zpracovány dle dokumentace 
výběrového řízení veřejné zakázky. Jednání se zúčastnili členové hodnotící komise a zástupce 
administrátora zakázky, tj. Mgr. Martin Zachoval – zástupce fy Fiala, Tejkal a partneři, advokátní 
kancelář, s.r.o. 
Na druhém jednání komise dne 25. 10. 2013 předložil zástupce administrátora zakázky hodnotící 
komisi seznam uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace a seznam uchazečů, kteří neprokázali 
splnění kvalifikace. Komise konstatovala, že i kdyby uchazeč č. 2 prokázal splnění kvalifikačních 
předpokladů v plném rozsahu dodatečně, z důvodu, že uchazeč č. 1 nabídl výhodnější parametry, 
které jsou předmětem hodnocení (tj. celkovou cenu plnění a lhůtu plnění), nemá vyřazení nabídky 
uchazeče č. 2 vliv na výběr nejvýhodnější nabídky. 
Komise neposuzovala nabídku č. 2 z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů. Komise 
posoudila nabídku č. 1 z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v dokumentaci 
výběrového řízení a konstatovala, že požadavky zadavatele uvedené v dokumentaci výběrového 
řízení v plném rozsahu splňuje nabídka uchazeče č. 1, tj. KNESL + KYNČL s.r.o., Brno – Ponava, 
Šumavská 416/15, PSČ 602 00. Brno. 
Na základě posouzení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvýhodnější 
nabídka společnosti KNESL + KYNČL s.r.o., Brno – Ponava, Šumavská 416/15, PSČ 602 00 Brno, 
IČ 47912481, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 668.500 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: 
1. Protokol o jednání hodnotící komise, Protokol o otevírání obálek s nabídkami 
2. Protokol o posouzení kvalifikace 
3. Záznam o posouzení a hodnocení nabídek 
4. Protokol o jednání komise 
 
Diskuse: 
D. Holman – připomíná, že předem upozorňoval na to, že ve výběrovém řízení má společnost KNESL 
+ KYNČL příliš velkou výhodu ve stupni rozpracovanosti a že je otázkou, zda pro ostatní uchazeče 
budou požadované termíny vůbec reálné. Nakonec počet uchazečů (2), ale i výrazný rozdíl v nabídce 
termínu vyhotovení zakázky ukazuje, že podmínky výběrového řízení společnost KNESL + KYNČL 
opravdu zvýhodnily. Pokud jde o nabídnutou cenu, uznává, že cena nepůsobí nějak výrazně 
přehnaně. 
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Přijaté usnesení: 684/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na služby 
„Dopracování návrhu ÚP Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností KNESL + KYNČL s.r.o., Brno – Ponava, Šumavská 416/15, 602 00 
Brno, IČ 47912481, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 
668.500 Kč bez DPH. 

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

21. MŠ Kuřim - konvektomat 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, 21C, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. L. Slámová) 
 
Na základě žádosti provozovatele Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, schválila rada města 22. 5. 2013 usnesením č. 14/2013 investici Zakoupení 
konvektomatu do školní kuchyně a souhlasila s vypsáním zadávacího řízení na zhotovitele. Zakázka 
s předpokládanou hodnotou 513.000 Kč bez DPH je kryta z investičního fondu školy. 
 
MŠ Kuřim ve spolupráci s OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr 
dodavatele investiční zakázky MŠ Kuřim - konvektomat, znění výzvy k podání nabídky, návrh kupní 
smlouvy a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: Výzva k podání nabídky 

Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
Návrh kupní smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 685/2013 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky MŠ Kuřim - konvektomat, schvaluje výzvu k podání nabídky, 
návrh kupní smlouvy a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. 

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

22. Vyjádření předběžného souhlasu s využíváním nové Rámcové 
smlouvy, která bude uzavřena MVČR se společností Microsoft 
formou Dohody o centralizovaném zadávání, k poskytnutí potřebné 
součinnosti s Centrálním zadavatelem v případě využití této 
možnosti při nákupu produktů (licencí) společnosti Microsoft 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval M. Svoboda) 
 
Vláda České republiky na svém zasedání dne 25. září 2013 přijala usnesení č. 735, k úpravě 
smluvních vztahů se společností Microsoft, na jehož základě dojde vedle uzavření smluv definujících 
pravidla při pořizování nových licencí k produktům Microsoft také k uzavření nové Rámcové smlouvy 
na poskytování licencí a podpory k produktům Microsoft pro orgány veřejné správy. Dostupnost licencí 
pro orgány veřejné správy bude obdobně jako doposud zajištěna pomocí institutu centralizovaného 
zadávání cestou Rámcové smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem vnitra a vybraným dodavatelem 
a navazující Dohody o centralizovaném zadávání uzavřenou mezi Ministerstvem vnitra a příslušným 
orgánem veřejné správy. Důvodem pro volbu tohoto konceptu je dosavadní dobrá zkušenost s tímto 
modelem, kdy Microsoft garantuje jednotlivým orgánům veřejné správy zachování nejvýhodnější 
cenové hladiny, kterou může v České republice nabídnout. 
Účelem Dohody je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele (MVČR) 
a Zadavatele (Město Kuřim) souvisejících s prováděním zadávacích řízení na produkty Microsoft. 
Podpis Dohody o centralizovaném zadávání nás nezavazuje k odběru předem určeného množství 
licencí k produktům Microsoft, pouze nám díky centralizovanému způsobu nákupu umožní v době 
trvání výše uvedené Rámcové smlouvy (4 roky) zajištění nákupu dle aktuálních potřeb s cílem finanční 
úspory a snížení administrativní zátěže. V případě, že nebudou cenové podmínky licencí v rámci 
uzavřené Rámcové smlouvy výhodnější než nákup Microsoft open licence (OLP) či jiné formy pořízení 
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licencí z naší strany (což se již v minulosti stávalo), nakoupíme licence jako vždy cenově 
nejvýhodnějším způsobem. 
 
Příloha: dohoda o centralizovaném zadávání 
 
Přijaté usnesení: 686/2013 - RM souhlasí s uzavřením Dohody o centralizovaném zadávání mezi 

Ministerstvem vnitra české republiky, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praze 7, 
Holešovice, IČ 00007064, jejímž jménem jedná Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., 
a městem Kuřim. 

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

23. Pronájem nebytového prostoru v KD Kuřim 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 9. 10. 2013 pod č. usnesení 640/2013 schválila 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. 

O pronájem tohoto nebytového prostoru projevila zájem již před zveřejněním záměru paní Michaela 
Bartůňková, bytem xxxxxxxxxx Kuřim. V nebytovém prostoru by zřídila obchod s „hand made“ věcmi 
(korálky apod.). 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 11. 10. 2013 do 29. 10. 2013. Žádné další připomínky 
k záměru podány nebyly. 
OMP doporučuje s paní Bartuňkovou uzavřít nájemní smlouvu. 
 
Příloha A – nájemní smlouva 
 
Na jednání se dostavil v 16,08 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – nájemkyně by měla vědět, že se KD bude rekonstruovat. 
J. Koláček – na jak dlouhou dobu je nájem domluven? 
P. Kavka – délka není uvedena. Paní Bartuňková byla seznámena s informací o budoucí rekonstrukci 
kulturního domu. 
 
Přijaté usnesení: 687/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru o výměře 10,40 m
2
 umístěného v I. nadzemním podlaží 

objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, s paní Michaelou Bartuňkovou, bytem xxxxxxxx Kuřim, IČ 72512954, 
za nájemné ve výši 90 Kč/m

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

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

24. Užití loga města Kuřimi 
(Příloha č. 24, 24A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 11. 12. 2012, usnesením č. 1204/201224, schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi poskytnutí dotace 
z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti – oblast kulturní, na „Vydání CD 
s písněmi z Brněnska – natočení a vydání CD“, pro paní Naděždu Chocholáčovou. 
 
Na základě doručeného e-mailu ze dne 30. 10. 2013 by skupina Gajdoši Brno umístila logo města 
Kuřimi na právě vydávaném CD písní z Brněnska. 
 
Příloha: e-mail ze dne 30. 10. 2013 
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Přijaté usnesení: 688/2013 - RM schvaluje užití loga města Kuřim paní Naděždě Chocholáčové, 
bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, na CD skupiny Gajdoši Brno. 

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

25. Udělení odměny jednateli Wellness Kuřim, s r.o. 
(Příloha č. 25, předkládá a zpracoval Ing. O. Štarha) 
 
Ing. Jan Sojka, od svého nástupu do funkce jednatele městské obchodní společnosti Wellness Kuřim 
s.r.o., dosahuje trvale kvalitních hospodářských výsledků svěřené společnosti. Zařízení je 
v celorepublikovém měřítku hodnoceno jako jedno z nejlepších ve svém oboru. S ohledem na tyto 
skutečnosti navrhuji panu Ing. Janu Sojkovi jednorázovou odměnu ve výši xxxxxxxx Kč. 
Dále navrhuji radě ke zvážení navýšení měsíční odměny pana Ing. Jana Sojky o xxxxxx Kč. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – navrhuje jednorázovou odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 689/2013 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 

uděluje jednateli Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

26. Různé 
 
A. Zimmermannová – zastupitelstvo města vyčlenilo částku 700 tisíc Kč na nákup automobilů pro 
potřeby úřadu. V tuto chvíli máme možnost koupit Škodu Fabii, r. 2012, najeto 15 tisíc km, 1,2 tsi, 
cena 189 tisíc Kč. Byla by to výhodná koupě. 
Z. Kříž – žádá, aby bylo auto před prodejem zkontrolováno na nezávislé technické prohlídce. 
J. Koláček – jaká je cena nového auta tohoto typu? 
D. Holman – žádá zajistit poptávku 3 podobných vozů, u ojetin nelze porovnávat jen cenu, je třeba 
vytipovat 2-3 auta a nechat posoudit stav  
A. Zimmermannová – pan Matějíček zajistí prohlídku vozu. 
O. Štarha – technická prohlídka napoví, v jakém technickém stavu auto je. Žádá písemnou zprávu 
o této prohlídce. 
J. Koláček – žádá, aby byla předložena veškerá dokumentace k vozu. 
 
Přijaté usnesení: 690/2013 - RM souhlasí s koupí vozu vozidla Škoda Fabia dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 16,38 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Filip Koláček, MBA Ing. Oldřich Štarha 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 



 20 

 
V Kuřimi dne 30. 10. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 10. 2013 
2, 2A, 2B  Jana Krejčí - přechod nájmu 

Schválení nájemní smlouvy člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
Hana Velecká – žádost o souhlas se stavebními úpravami 
Úřad práce České republiky – nájemní smlouva 
Manželé Maláskovi – žádost o změnu uživatele bytu 

3, 3A, 3B  Petr Dufek, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim – pronájem části pozemku 
4, 4A, 4B, 4C Jaroslav Hollý, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o pronájem 

městského pozemku 
5, 5A, 5B Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zřízení věcného břemene 

– stavba dešťové kanalizace R7 – Díly za Sv. Janem 
6, 6A   Vyřazení majetku 
7, 7A Investiční akce „Sportovně rekreační plocha Kuřim, Díly za Sv. Jánem“, 

schválení projektanta projektu pro provedení stavby 
8, 8A   „Dohoda mezi smluvními stranami Z. Kučerovský, Město Kuřim a COLAS CZ“ 
9, 9A Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2012/O/0117 o umístění reklamní plochy na 

silničním zábradlí 
10, 10A, 10B  Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
11, 11A   Smlouva o poskytování služeb 
12, 12A Žádost o příspěvek na krmivo pro asistenčního psa – Simona Kadlecová, 

Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
13, 13A, 13B  Schválení nájemní smlouvy na přístroje tísňové péče 
14, 14A   Zápis z jednání komise dopravy dne 14. 10. 2013 
15, 15A, 15B, 15C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
16, 16A, 16B  Informace paní Lenky Valentové 
17, 17A   Plán jednání RM a ZM v roce 2014 
18, 18A, 18B  Méněpráce pro stavbu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ 
19, 19A, 19B, „Městská sportovní hala v Kuřimi“ - zahájení jednacího řízení bez uveřejnění 

na veřejnou zakázku „Vyhotovení variantní optimalizační studie (variantní 
OPT) - uzavření dodatku č.1 k SOD č. 2013/D/0040 

20, 20A-20D Výběrové řízení: „Dopracování návrhu ÚP Kuřim“ 
21, 21A, 21B MŠ Kuřim – konvektomat 
22, 22A.  Vyjádření předběžného souhlasu s využíváním nové Rámcové smlouvy, která 

bude uzavřena MVČR se společností Microsoft formou Dohody 
o centralizovaném zadávání, k poskytnutí potřebné součinnosti s Centrálním 
zadavatelem v případě využití této možnosti při nákupu produktů (licencí) 
společnosti Microsoft 

23, 23a Pronájem nebytového prostoru v KD Kuřim 
24, 24A Užití loga města Kuřimi 
25 Udělení odměny jednateli Wellness Kuřim, s r.o. 


