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Z á p i s   č í s l o  35/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 13. 11. 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 14,09 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
Na jednání se později dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 11. 2013 
 

2.  Přechod nájmu obecního bytu 
2.1.  Manž. Sadílkovi – prominutí poplatku z prodlení, přidělení bytu a uzavření 

nájemní smlouvy 
2.2.  Helena Borková – žádost o koupi bytu 

 
3.  Husár Julius – žádost o prominutí části úroku z prodlení 

 
4.  Hana Maslaňáková, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o pronájem pozemku 

pod prodejním stánkem u Kulturního domu Kuřim 
 

5.  Město Kuřim a Jihomoravský kraj – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Přechod pro chodce na ul. Legionářská u DDM v Kuřimi“ 

 
6.  Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 

 
7.  Výběrové řízení: Zpracovatel ÚPD změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim 

 
8.  Dovybavení sportovních zařízení města 

 
9.  Zahájení zadávacího řízení na dodavatele veřejné podlimitní zakázky města 

Kuřimi „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
 

10.  Petice „Žádost o změnu rozhodnutí o přidělení bytu Na Královkách 895“ 
 

11.  Smlouva o vystoupení – Cimbálová muzika Víti Klabačky 
 

12.  Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
 

13.  Rozpočtové opatření č. 10 
 

14.  Rozšíření SW GINIS 
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15.  Harmonogram přípravy a projednání „Plánu investičních akcí na rok 2014 a 

výhledu na rok 2015-2016“ 
 

16.  Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven MK 
– v programu VISK3  pro rok 2014 

 
17.  Smlouva o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby 

ČSN online pro více uživatelů 
 

18.  Uzavření smlouvy se společností HDMedia na programové 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 

 
19.  Závěry komise pro životní prostředí 

 
20.  Pronájem pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – 

HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 
 

21.  „Městská sportovní hala v Kuřimi“ - uzavření dodatku č.1 k SOD č. 2013/D/0040 
– změna 

 
22.  „Informace o připomínkách k PD „Rekonstrukce ul. Hybešova, Kuřim“ 

 
23.  Dohoda o započtení pohledávek, Oprava hřbitovní zdi Kuřim 

 
 24.  Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 11. 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 6. 11. 2013 
 
Přijaté usnesení: 692/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 6. 11. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

2. Přechod nájmu obecního bytu 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Katarína Marková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádala o přechod nájmu bytu 
č. xxxxxxx, 1+1, umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxx v ul. xxxxxxxxxxx 
postaveného na pozemku p. č. 382/3 vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 31. 10. 2012 na dobu určitou dvou let se společnými nájemci – 
manž. Katarínou a Miroslavem Markovými. Rozsudkem Okresního soudu Brno – venkov č. j. 7 C 
50/2013-40 ze dne 16. 9. 2013 bylo manželství rozvedeno. 
Prohlášením ze dne 30. 10 2013 pan Miroslav Marek prohlásil, že ke dni 31. 1. 2013 trvale opustil 
společnou domácnost, kterou vedl s paní Katarínou Markovou. Výlučným nájemcem bytu se tedy ve 
smyslu § 707 a 708 občanského zákoníku ze zákona stává paní Katarína Marková. 
 
Přijaté usnesení: 693/2013 - RM bere na vědomí v souladu s § 707 a 708 občanského zákoníku 

přechod nájmu bytu č. xxxxxxxx v ulici xxxxxxxxxxx Kuřim, na paní Katarínu 
Markovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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2.1. Manž. Sadílkovi – prominutí poplatku z prodlení, přidělení bytu 
a uzavření nájemní smlouvy 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manž. Emil a Miluše Sadílkovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byli společnými nájemci 
obecního bytu č. xxxxx, 2+1, který je umístěn ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxx 
a xxx, postaveného na pozemku p. č. 1849 vše v obci a k. ú. Kuřim. 
RM na své schůzi dne 11. 9. 2013 pod č. usn. 564/2013 schválila manž. Sadílkovým uzavření 
splátkového kalendáře s měsíční splátkou xxxxx Kč, kterým bude uhrazen dluh na poplatku a úroku 
z prodlení ve výši xxxxxx Kč. Splátkový kalendář byl uzavřen dne 18. 9. 2013. Dle vyjádření správce 
bytu ze dne 21. 10. 2013 mají manž. Sadílkovi uhrazenu polovinu z dlužné částky ve výši xxxxxxx Kč. 
Manž. Sadílkovi proto požádali o prominutí druhé poloviny dlužné částky ve výši xxxxxx Kč. OMP 
doporučuje zbývající dlužnou částku prominout. 
 
Manž. Sadílkovi byli společnými nájemci bytu č. xxxxx na základě Rozhodnutí o přidělení podnikového 
bytu ze dne 13. 4. 1978. RM na své schůzi dne 7. 9. 2011 pod č. usn. 422/2011 schválila manž. 
Sadílkovým výpověď nájmu bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Paní Sadílková převzala výpověď dne 
5. 10. 2011 a výpovědní lhůta skončila dne 31. 1. 2012. Manž. Sadílkovi předmětnou bytovou jednotku 
nevyklidili, byt i nadále užívají. Dne 1. 2. 2012 se byt stal právně volný a další úkony ve věci přidělení 
tohoto bytu se řídí Pravidly Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách. 
Rada města však může v souladu s čl. 10 odst. 2 pravidel rozhodnout o „využití bytu jinak, než stanoví 
tato pravidla“, a to způsobem, že přidělí byt manž. Emilu a Miluši Sadílkovým, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a následně schválí uzavření nájemní smlouvy. 
Manž. Sadílkovi ke svému případu přistupovali zodpovědně, snažili se jej aktivně řešit a nyní mají 
veškeré závazky vůči pronajímateli uhrazeny. OMP proto doporučuje, aby jim byl byt ponechán a bylo 
schváleno uzavření nájemní smlouvy, ovšem jen za předpokladu, že manž. Sadílkovi přistoupí na 
režim nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou tří měsíců. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,11 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 694/2013 - RM schvaluje prominutí ½ poplatku a úroku z prodlení z dlužného 

nájemného k bytu č. xxxxx ve výši xxxxxxx Kč manž. Emilu a Miluši Sadílkovým, 
oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

 
Přijaté usnesení: 695/2013 - RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 

„o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“ byt č. xxxxxxx umístěný 
ve III. NP bytového domu č. p. xxx a xxx v ul. xxxxxxxxxx postaveného na 
pozemku p. č. 1849, vše v obci a k. ú. Kuřim, manž. Emilu a Miluši Sadílkovým, 
oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou do 28. 2. 2014 s možností prolongace za nájemné ve výši 56,- 
Kč/m

2
/měs. 

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

2.2. Helena Borková – žádost o koupi bytu 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem obecního bytu č. 880/8, 2+1, umístěného ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 880 a 881 v ul. Jungmannova, postaveného na pozemku p. č. 1800, vše v obci 
a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem předmětného bytu byla sl. Kristýna Navrátilová, které byl nájemní vztah ukončen dohodou 
ke dni 31. 10. 2013. Sl. Navrátilová před nedávnem uvažovala o koupi tohoto bytu a na své náklady 
nechala vypracovat znalecký posudek, který má OMP k dispozici. Znalecký posudek byl vypracován 
v měsíci září 2013 znalkyní Ing. Miloslavou Danovou, Silůvky. Znalkyně stanovila tržní cenu 
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oceňovaného bytu na 1.300.000 Kč. Sl. Navrátilová od uvažované koupě bytu však odstoupila 
a rozhodla se ukončit i nájemní smlouvu a byt pronajímateli vrátit. 
 
OMP se nakládáním s volnými byty řídí Pravidly Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku 
města a bytových náhradách. V prvním kroku je volný obecní byt nabídnut stávajícím nájemcům 
obecních bytů k výměně za jimi užívaný byt nebo vlastníkům bytů v Kuřimi ke směně bytu s cenovým 
vyrovnáním. Volný byt, o jehož výměnu již není zájem, se nabídne žadatelům o přednostní nájem 
městského bytu podle aktuálního pořadníku. Až v posledním kroku se volný byt, o jehož přednostní 
nájem není zájem, nabídne veřejně k odprodeji nebo k nájmu. 
 
OMP dosud nezveřejnil nabídku bytu č. 880/5 na výměnu, případně směnu bytu, a to z důvodu stavu 
bytu. V bytě jsou dřevěná okna ve špatném stavu, pouze v kuchyni je jedno topidlo a průtokový 
ohřívač teplé vody. Pokoje žádná topidla nemají. OMP proto uvažoval o částečné rekonstrukci tohoto 
bytu začátkem roku 2014. 
 
OMP dne 4. 11. 2013 obdržel přípis sl. Heleny Borkové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve 
kterém žádá o koupi předmětného bytu. Sl. Borková bydlí v bytě č. xxxxxx se svou matkou, která je 
vlastníkem bytu č. x. Mezi hlavní důvody žádosti o koupi bytu uvádí, cit.: 
„Chtěla bych být na blízku své matce. Bytový dům xxxxxxxxxxxxxxxxxx je moje srdeční záležitost, 
v tomto domě žili moji prarodiče už od jeho postavení. S lidmi v domě máme velmi hezký vztah, přejí 
si, abych zde zůstala. Navíc jsou vlastníci znepokojeni, bojí se, že by noví nájemníci mohli narušit 
harmonii v domě a klidné žití všech. Můj přítel by se rád stal občanem Kuřimi, proto hledáme vhodné 
místo, kde bychom mohli začít žít. V našem domě jsou všechny byty odkoupeny do osobního 
vlastnictví. Pouze tento byt je stále města a bohužel všichni nájemníci, kteří se zde vystřídali, 
narušovali jinak klidný život ostatních lidí v domě. V Kuřimi žiji už 6 let, našla jsem tu svůj domov 
a nerada bych toto město někdy opustila. Jelikož pracuji jako ošetřovatelka a počet seniorů vzrůstá, 
chtěla bych svoji působnost v budoucnu přesunout do Kuřimi.“ 
OMP telefonicky hovořil se sl. Borkovou, tržní cenu ve výši 1.300.000 Kč akceptuje. 
 
Rada města může v souladu s čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 v případech hodných 
zvláštního zřetele rozhodnout o využití volného bytu jinak, než stanoví tato pravidla. OMP má zato, že 
tedy rada může rozhodnout o tom, že byt nebude standardně veřejně nabízen, ale že buď rovnou 
schválí záměr na prodej bytové jednotky, nebo pouze doporučí zastupitelstvu, aby tuto záležitost 
projednalo. V případě, že by v zastupitelstvu nebylo žádosti vyhověno, pak by proběhl běžný postup 
podle pravidel. 
 
Zákon o obcích nezakazuje, aby záměr na prodej bytu schválila jen rada. O samotném prodeji už ale 
musí rozhodnout příslušný orgán, tj. zastupitelstvo. OMP pouze upozorňuje na zaběhnutý kuřimský 
zvyk, že pokud jde o prodeje obecního majetku, vždy i o záměru rozhoduje zastupitelstvo. S ohledem 
na nárůst žádostí o prodeje bytu se OMP staví k dalším prodejům bytů zdrženlivě, neboť nájemné 
z bytů tvoří nezanedbatelnou příjmovou položku rozpočtu a rozprodejem bytového fondu se postupně 
snižují příjmy z nájmů. Ještě upozorňujeme na skutečnost, že v tomto případě jde o neobsazený byt. 
Zde by tedy nemělo dojít k žádné redukci ceny. Městu by však dle zákona o dani z převodu 
nemovitostí svědčila povinnost tuto daň uhradit. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž - může nastat situace, že si byt bude chtít někdo opravit na vlastní náklady. 
D. Sukalovský – snahou je, když se nějaký byt uvolní, opravit ho a nabídnout k pronájmu již opravený. 
O. Štarha – může rada města schválit záměr? 
D. Sukalovský – není to obvyklé, ale ano. 
 
 
Na jednání se v 14,14 hod. dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
Z. Kříž – při prodeji uvést minimální cenu. Prodej řešit obálkovou metodou. Mělo by přecházet 
rozhodnutí, jestli byty prodávat, nebo opravit a pronajímat. 
J. Koláček – odkláníme se od názoru, že malometrážní byty nebudeme prodávat. 
O. Štarha – každý to vnímáme trochu jinak. 
D. Sukalovský – navrhuje nechat rozhodnutí na zastupitelstvo. 
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O. Štarha – také se přiklání k tomu, aby záměr vyhlásilo zastupitelstvo. 
P. Kavka – koupily se 4 byty na ul. Tišnovská, které se opraví a bude s nimi nakládáno jako s byty 
sociálními. 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o vyhlášení záměru zastupitelstvem: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 880/5 v ul. Jungmannova, 2+1 

s příslušenstvím, umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 880 a 881, postaveného 
na pozemku p. č. 1800 vše v obci a k. ú. Kuřim za cenu 1.300.000 Kč. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 
Nabídky musí být doručeny na podatelnu MěÚ Kuřim, Jungmannova 968/75, 
Kuřim, v zalepené obálce nejpozději dne 6. 1. 2014 do 17 hod. 

 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej bytové jednotky č. 880/5 v ul. 

Jungmannova, 2+1 s příslušenstvím, umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 880 
a 881, postaveného na pozemku p. č. 1800 vše v obci a k. ú. Kuřim za cenu 
1.300.000,- Kč. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
 
 

3. Husár Julius – žádost o prominutí části úroku z prodlení 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Julius Husár, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 72380390, byl nájemcem restaurace v KD 
Kuřim. Nájemní smlouva byla ukončena dohodou ke dni 31. 12. 2010. V souvislosti se vzájemnými 
nejasnými nároky, které vyplývaly z předchozího smluvního vztahu, uzavřely strany dne 29. 6. 2011 
dohodu o narovnání, kde upravily svá sporná a pochybná práva. Došlo k vzájemnému započtení 
pohledávek a to tak, že pan Husár měl městu zaplatit částku ve výši xxxxxx Kč. Ta byla následně ještě 
snížena jednostranným zápočtem, neboť město mělo panu Husárovi zaplatit přeplatek z vyúčtování 
služeb za rok 2010 ve výši xxxxxx Kč. Zůstatek pohledávky města se tak snížil na konečnou částku 
xxxxxx Kč. Pan Husár ovšem i přes dvojí upomenutí ničeho neuhradil, takže byla podána ze strany 
města žaloba. Soud vydal platební rozkaz, kde uložil panu Husárovi povinnost uhradit žalovanou 
jistinu, úroky z prodlení a náklady řízení. Žalovaný podal odpor a soud tak byl nucen nařídit jednání, 
které mělo proběhnout dne 7. 11. 2013. 
Dne 4. 11. 2013 se pan Husár dostavil, uznal svůj závazek a na pokladně města zaplatil tyto částky: 
a) jistinu ve výši – xxxxxxx Kč 
b) část úroku z prodlení ve výši – xxxxxx Kč 
c) náklady řízení ve výši – xxxxx Kč 
 
Současně podal žádost, aby mu město Kuřim prominulo část úroku z prodlení ve výši xxxxxx Kč. 
 
OMP s ohledem na předchozí rozhodovací praxi rady města a aktivní přístup dlužníka doporučuje 
požadovanou částku prominout. Dne 5. 11. 2013 byl odeslán soudu návrh na zastavení řízení. 
 
OF – nemá námitek 
 
Přijaté usnesení: 696/2013 - RM schvaluje prominutí části úroku z prodlení ve výši xxxxx Kč panu 

Juliu Husárovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Právním titulem pohledávky města 
je dohoda o narovnání ze dne 29. 6. 2011. 

Hlasováno: pro 5. 
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4. Hana Maslaňáková, Na Loučkách 1219, Kuřim – žádost 
o pronájem pozemku pod prodejním stánkem u Kulturního domu 
Kuřim 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Z důvodu ukončení podnikatelské činnosti k 31. 12. 2013 požádala Dana Kalová, bytem Legionářská 
1086, Kuřim, o ukončení nájemní smlouvy č. 392/2000 dohodou, ke dni 31. 12. 2013. 
Předmětem nájemní smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 1809 v k. ú. Kuřim o výměře 9 m

2
. 

Na tomto pozemku je umístěný prodejní stánek tabáku a tisku u Kulturního domu v Kuřimi – vizte 
příloha A. 
Paní Kalová se předběžně dohodla na prodeji stánku s paní Maslaňákovou, která by chtěla 
pokračovat v její činnosti. 
Na základě výše uvedeného požádala Hana Maslaňáková o pronájem části pozemku parc. č. 1809 
v k. ú. Kuřim o výměře 9 m

2 
za účelem umístění prodejního stánku. 

OMP a OI upozornil paní Maslaňákovou na skutečnost, že v rámci rekonstrukce kulturního domu bude 
nutné prodejní stánek přemístit na její náklady. 
OMP doporučuje nájemní smlouvu s paní Kalovou ukončit dohodou k 31. 12. 2013 a posléze uzavřít 
novou nájemní smlouvu s paní Maslaňákovou ve stejném režimu jak s předešlou nájemkyní (nájemné 
1.125,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací). 

 
Příloha A – situace 
 
Diskuse: 
P. Kavka – o návrhu usnesení o ukončení nájmu paní Kalovou může být hlasováno. Ale vzhledem 
k tomu, že paní Maslaňáková od svého záměru ustoupila, je hlasování o tomto návrhu usnesení 
bezpředmětné. 
D. Sukalovský – hlasovat tedy budeme pouze o prvním návrhu usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 697/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 392/2000, jejímž 

předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1809 v k. ú. Kuřim o vým. 9 m
2
 

uzavřené s Danou Kalovou, bytem Legionářská 1086, Kuřim, IČ 15536998, a to 
dohodou ke dni 31. 12. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1809 v k. ú. Kuřim 

o výměře 9 m
2
 paní Haně Maslaňákové, bytem Kuřim, Na Loučkách 1219, za cenu 

1.125,- Kč/m
2
/rok s roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

5. Město Kuřim a Jihomoravský kraj – zřízení věcného břemene pro 
stavbu „Přechod pro chodce na ul. Legionářská u DDM v Kuřimi“ 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Přechod pro chodce na ul. Legionářská u DDM v Kuřimi“ byla uzavřena 
s Jihomoravským krajem smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v uložení 
přípojky NN veřejného osvětlení do pozemku parc. č. 1311/1 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje. 
Nyní, po dokončení stavby je vypracovaný geometrický plán č. 2972-42/2013 pro vymezení věcného 
břemene – viz příloha A. 
OMP předkládá RM ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene spočívající v povinnosti strpět umístění, zřízení, provoz, údržbu, opravy 
a odstranění přípojky NN pro veřejné osvětlení včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek 
parc. č. 1311/1 v k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP č. 2972-42/2013. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
4.000,- Kč bez DPH. Smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze B. 
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Příloha A – GP č. 2972-42/2013 
Příloha B – smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 698/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve 

prospěch Města Kuřimi, jako oprávněného z věcného břemene ve věci uložení 
přípojky NN v rozsahu dle GP č. 2972-42/2013 na pozemku parc. č. 1311/1 v k. ú. 
a obci Kuřim, který ve je vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo 
nám. 3/5 Brno, IČ 70888337, jako povinného z věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

6. Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 
(Příloha č. 6, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem náměstí na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi. 
 
Ivana Tomková, trvale bytem Masarykovo nám. č. p. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela dne 
2. 12. 2011 s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu 
o ubytování č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na 
ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
 
Josef Kříž, trvale bytem Jinačovice č. p. 83, 664 72 Jinačovice, uzavřel dne 2. 4. 2013 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM 178/2013 ze dne 27. 3. 2013 smlouvu o ubytování č. 2013/O/0028, 
jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
 
Jan Krich, trvale bytem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 18. 3. 2013 s městem Kuřim na 
základě usnesení RM č. 122/2013 ze dne 6. 3. 2013 nájemní smlouvu č. 2013/O/0018, jejímž 
předmětem je pronájem lůžka v chatě v lokalitě Zlobice. 
 
Výše uvedené smlouvy byly dodatkem prodlouženy do 30. 11. 2013. Jelikož jmenovaní nemají nadále 
kde bydlet, žádají RM o další prodloužení smluv. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvy o tři měsíce do 28. 2. 2014. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, zda platí jmenovaní nájem? 
P. Kavka – platí finanční úhradu za užívání místností. 
Z. Kříž – jsou zde uvedené adresy adresami úřadů měst? Pokud ano, navrhuje požádat příslušná 
města o příspěvek, a to vzhledem k tomu, že mají tito občané trvalý pobyt mimo město Kuřim. 
P. Kavka – tyto objekty město Kuřim trvale dotuje. 
Z. Kříž – žádá vedoucího odboru majetkoprávního Mgr. P. Kavku připravit dopis pro obce Vev. 
Bítýška, Náměšť nad Oslavou a Jinačovice se žádostí o příspěvek pro občany s trvalým pobytem 
v těchto obcích využívajících sociální bydlení v našem městě. 
P. Kavka – dle poslední informace není na základě zvýšení poplatků za užívání místností v objektu 
sociálního bydlení provoz ztrátový. 
 
 
Z jednání se v 14,24 hod. vzdálil D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 699/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0112 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem náměstí na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška, ve věci 
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užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 28. 2. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 700/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0113 

s Ivanou Tomkovou, trvale bytem Masarykovo nám. č. p. 104, 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 28. 2. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 701/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2013/O/0028 

s Josefem Křížem, trvale bytem Jinačovice č. p. 83, 664 72 Jinačovice, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 28. 2. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 702/2013 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2013/O/0018 s Janem 

Krichem, trvale bytem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 28. 2. 
2014. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 14,25 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

7. Výběrové řízení: Zpracovatel ÚPD změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Zpracovatel ÚPD změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: D - OI-2013-6 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Vedoucí zajišťujícího odboru:   p. Bartoš Stanislav 
Zajištěno v rozpočtu města:  ORG 9019 000 00 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Zpráva o posouzení cenových nabídek 
Podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřim o veřejných zakázkách, byl zajišťujícím odborem proveden 
průzkum trhu na zakázku malého rozsahu na služby, s předpokládanou cenou do 100 tis. Kč bez DPH 
na zakázku zpracování PD změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim - pro 4 lokality (z nichž 3 jsou z podnětu 
jiných subjektů, 1 z podnětu Města Kuřimi). Pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru 
(ÚPNSÚ) Kuřim schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi na svých zasedáních dne 16. 10. 2012 
(usnesení č. 1181/2012; dílčí změna XIV/3), dne 11. 12. 2012 (usnesení č. 1215/2012; dílčí změna 
XIV/2), dne 29. 1. 2013 (usnesení č. 1023/2013; dílčí změna XIV/1) a dne 27. 8. 2013 (usnesení č. 
1119/2013; dílčí změna XIV/4). Zastupitelem určeným pro spolupráci s pořizovatelem byl zvolen Ing. 
Oldřich Štarha. Poměrnou část ceny za zpracování dokumentace budou dle přijatých usnesení hradit 
soukromí žadatelé o změnu.  
Zajišťující odbor provedl průzkum trhu vyžádáním cenových nabídek na zpracování PD výše uvedené 
změny. Podkladem pro zpracování nabídky byl návrh zadání změny, který byl zveřejněn na webu 
města a specifikace plnění v tomto rozsahu: 
„Předmětem plnění je vypracování dokumentace změny č. XIÚPN SÚ Kuřim. Požadavky na obsah 
jsou uvedeny v návrhu zadání změny, a budou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu a vyhláškou č.500/2006 Sb., vše v platném znění. 
Součástí nabídky budou práce spojené se zpracováním návrhu změny po celou dobu projednávání, 
úprava dokumentace dle výsledků projednání, účast a součinnost projektanta na jednáních (společné 
jednání, veřejné projednání, řešení rozporů apod.), součinnost při zapracování úprav dokumentace 
dle výsledků projednání a řešení rozporů. Výsledná dokumentace bude předána v digitální vektorové 
podobě, aby byla použitelná pro zpracování právního stavu platné ÚPD.“ 
 
Zajišťující odbor si vyžádal a obdržel celkem 3 cenové nabídky: 
 

1) Atelier ERA, sdružení architektů Fixel a Pech, Hudcova 78, Brno 612 00 
119.000 Kč bez DPH   termín do 30 dnů 
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2) Knesl + Kynčl s.r.o., Šumavská 416/15, Brno 602 00 

96.500 Kč bez DPH   termín do 30 dnů 
 

3) Urbanismus, architektura, design – studio, spol. s r.o. 
112.000 Kč bez DPH   termín do 45 dnů 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřim o veřejných zakázkách po provedeném průzkumu trhu 
a vyhodnocení obdržených cenových nabídek zajišťující odbor doporučuje uzavřít smlouvu o dílo na 
zpracování PD změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim se společností KNESL + KYNČL s.r.o., Brno – Ponava, 
Šumavská 416/15, PSČ 602 00. Brno, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 
96.500 Kč bez DPH, t.j. 116.765 Kč vč. DPH. 
 
Příloha: návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, zda byly osloveny pouze 3 společnosti? 
O. Štarha – byl proveden průzkum trhu vyžádáním cenových nabídek, odbor obdržel pouze 3 cenové 
nabídky. 
 
Přijaté usnesení: 703/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení cenových nabídek na zakázku malého rozsahu na služby zpracování 
PD změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností KNESL + KYNČL s.r.o., Brno – Ponava, Šumavská 416/15, PSČ 602 
00 Brno, IČ 47912481, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 
96.500 Kč bez DPH, tj. 116.765 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Na jednání se v 14,27 hod. vrátil D. Holman. 
 
 
 

8. Dovybavení sportovních zařízení města 
(Příloha č. 8, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
V rámci diskuse nad žádostmi o příspěvek města se u některých sportovních organizací ukázalo, že 
by bylo zbytečné některá zařízení a pomůcky pořizovat jednotlivým občanským sdružením do jejich 
vlastnictví, ale že by bylo vhodnější pořídit je do majetku města a správy sportovního areálu, případně 
Wellness Kuřim. A tak zajistit, že toto sportovní vybavení bude efektivněji využíváno a zároveň 
i sdíleno více organizacemi. 
Navrhuji tedy pořídit toto vybavení do sportovního areálu, a to z rozpočtové položky „Drobné 
investice“. 
 
Jedná se o následující vybavení: 
 
Do areálu Wellness Kuřim: 

1) plastové regály pro uložení vybavení nájemců bazénu – 3 ks (využití: plavecký klub Kuřim, 
příp. další nájemci) 
Celkem: 2.700 Kč vč. DPH 
 

Do Sportovního areálu Kuřim (stadion): 
2) elektronická (ledková) tabule pro střídání hráčů a počítání kol – 1 ks (využití: fotbal, atletika) 

9.000 Kč vč. DPH 
ukázka: 
http://www.legea-eshop.cz/tabule-pro-stridani-hracu-elektronicka-stridaci-tabule~zstridaci-
elektron.html 
 

3) bezpečné kloubové rohové praporky – 4 ks (využití: fotbal, malá kopaná) 4 x 300,- = 
1.200 Kč vč. DPH 

http://www.legea-eshop.cz/tabule-pro-stridani-hracu-elektronicka-stridaci-tabule~zstridaci-elektron.html
http://www.legea-eshop.cz/tabule-pro-stridani-hracu-elektronicka-stridaci-tabule~zstridaci-elektron.html
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ukázka: 

http://www.legea-eshop.cz/rohovy-praporek-na-fotbalove-hriste~zpraporek-kloub.html 
 

4) bezpečné flexibilní tréninkové stěny – 1 sada (využití fotbal, házená) … 13.300 Kč vč. DPH 
ukázka: 
http://www.netfotbal.cz/zed-pro-soft-5-hracu/d-73806/ 
 
Celkem: 26.200 Kč vč. DPH 
 

             
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, proč toto řeší rada města? Proč si WELLNESS nekoupí regály sám? 
D. Holman – sportovní areál na toto již nemá peníze. 
D. Sukalovský – vybavení by se mělo jmenovitě půjčit např. FC Kuřim a tito by za něj měli odpovídat. 
J. Koláček – ptá se, co si například fotbalisté během roku pořizují? 
D. Holman – například dresy, míče, apod. Bylo by lépe, aby toto vybavení zůstalo v majetku města, 
a ne v majetku klubu. 
 
Přijaté usnesení: 704/2013 - RM schvaluje uvolnění částky 26.200 Kč z „drobných investic“ na 

pořízení sportovního a technického materiálu pro sportovní areál v Kuřimi - dle 
zápisu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

9. Zahájení zadávacího řízení na dodavatele veřejné podlimitní 
zakázky města Kuřimi „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo usnesením číslo ZM 1170/12 podání žádosti města Kuřim 
o dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6.5 s názvem: „Revitalizace zeleně 
v Kuřimi“ s projektem od společnosti Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., se sídlem Mathonova 
914/60, 613 00 Brno. 17. 7. 2013 bylo doručeno Rozhodnutí č. 13149496-SFŽP a registrační list 
k akci „Revitalizace zeleně v Kuřimi, podle které jsme úspěšní žadatelé o dotaci OPŽP prioritní osy 
6.5.  Na základě tohoto příslibu dotací schválila RM usnesením č. 526/13 ze dne 21. 8. 2013 uzavření 
smlouvy s JUDr. Petrem Navrátilem na zajištění zadávacího řízení pro předmětnou akci. Po schválení 
textu výzvy poskytovatelem dotace (SFŽP) vedoucí zajišťujícího odboru doporučuje Radě města 
schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené zakázky podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále doporučuje Radě města 
Kuřimi schválit znění výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, tak jak ji připravil 
JUDr. Petr Navrátil, Joštova 138/4, 602 00 Brno, a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky 
hodnotící komise jmenované zadavatelem (poskytovatel dotací může jmenovat i svého zástupce) 
a členy komise pro otevírání obálek. 
 
Přílohy: Výzva k podání nabídky spolu se zadávací dokumentací 

Návrh členů a náhradníků hodnotící komise a komise pro otevírání obálek 
 
 

http://www.legea-eshop.cz/rohovy-praporek-na-fotbalove-hriste~zpraporek-kloub.html
http://www.netfotbal.cz/zed-pro-soft-5-hracu/d-73806/
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Z jednání se vzdálil v 14,32 hod. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – měla by být zpracována celková koncepce. 
D. Sukalovský – problém se týká celého města, toto chybí. 
Z. Kříž – betonová zeď před kolumbáriem by se mohla ze strany od silnice ozelenit. 
O. Štarha – nemyslí si to. 
 
 
Na jednání se v 14,34 hod. vrátil D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 705/2013 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v Kuřimi“, schvaluje výzvu k podání nabídky, 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise a komise pro otevírání obálek. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

10. Petice „Žádost o změnu rozhodnutí o přidělení bytu Na 
Královkách 895“ 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Dne 24. 9. 2013 obdržel Městský úřad Kuřim petici Společenství vlastníků obyvatel domu 
Na Královkách 894, 895, ve věci přidělení uvolněného bytu v Kuřimi, Na Královkách 895, paní Zuzaně 
Sárköziové, nar. 23. 9. 1982. Žádají, aby rozhodnutí o přidělení bytu bylo změněno, zpochybňují 
obálkovou metodu, mají obavy o pořádek, čistotu společných prostor a celkový chod dosud 
bezproblémového domu. Petice vykazovala formální nedostatky, které byly po předvolání dotčených, 
tj. předsedy společenství Ing. Vladimíra Pijaka a paní Andrey Kočkové, která petici doručovala, 
odstraněny. Poté petice splňovala formální náležitosti stanovené v čl. 2 přílohy č. 1 „Pravidel pro 
přijímání a vyřizování petic. 
 
Petice byla předána k vyjádření odboru majetkoprávnímu, přestupkové komisi a odboru sociálnímu 
k dalšímu vyjádření. Na základě jejich vyjádření byla zpracována odpověď petičnímu výboru, která je 
předložena v příloze. 
 
Příloha: Text petice 

Odpověď na petici „ Žádost o změnu rozhodnutí o přidělení bytu Na Královkách 895“ 
 
Přijaté usnesení: 706/2013 - RM souhlasí se zněním odpovědi na Petici „ Žádost o změnu 

rozhodnutí o přidělení bytu Na Královkách 895“. 

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

11. Smlouva o vystoupení – Cimbálová muzika Víti Klabačky 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána smlouva o vystoupení Cimbálové muziky Víti Klabačky na Svátku 
vína dne 16. 11. 2013. Celková cena za vystoupení činí 9.500 Kč. 
Hrazeno z ORG: 9004 
Zůstatek ORG: 200.000 Kč 
 
Příloha: Smlouva o vystoupení 
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Diskuse: 
O. Štarha – uvedená cimbálovka vystoupení odřekla, ale poskytla za sebe náhradu. Nyní zatím 
nemáme její přesný název. 
Z. Kříž – vzhledem k tomu, že smlouva musí být schválena před vystoupením, navrhuje přijmout 
usnesení o vystoupení cimbálové muziky do výše 9.500 Kč. 
 
 
Přijaté usnesení: 707/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vystoupení cimbálové muziky na 

kuřimském Svátku vína dne 16. 11. 2013 do výše 9.500 Kč vč. DPH. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

12. Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládají Mgr. Ing. D. Sukalovský (část 1.), PaedDr. D. Holman (část 2.), 
Ing. O. Štarha (část 3.), zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
1. 
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. 
 
2. 
Do textu předloženého organizačního řádu byla zapracována změna dle návrhu PaedDr. D. Holmana 
týkající se pravomocí 1. místostarosty města – zdůvodnění návrhu v příloze č. 1. 
V předloženém návrhu je samosprávná agenda OSVP svěřena do působnosti starosty, nicméně 
záleží na rozhodnutí rady města, zda agendu přidělí starostovi či místostarostovi Ing. O. Štarhovi. 
Jako tajemnice úřadu se přikláním k návrhu D. Holmana vzít agendu OSVP z kompetence 
1. místostarosty J. F. Koláčka. Pan 1. místostarosta Koláček je v současné době obviněn z trestného 
činu, který přímo souvisí s výkonem jeho funkce ve vztahu k OSVP. Z tohoto důvodu tedy nepovažuji 
za vhodné, aby OSVP nejméně do vynesení pravomocného rozsudku spadal do kompetence pana 
1. místostarosty. Problémy ve vztazích mezi OSVP a panem 1. místostarostou jsou navíc, dle tvrzení 
pracovnic OSVP, dlouhodobého rázu. Z uvedených důvodů žádám radu města o důkladné zvážení 
a vyhodnocení vzniklé situace a přesunutí koordinace OSVP v samostatné působnosti do kompetence 
starosty nebo místostarosty O. Štarhy. 
 
3. 
Žádáme o zřízení jednoho pracovního místa na odboru investičním, tím pádem navýšení počtu 
zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Kuřim na 71, a to od 1. 12. 2013. Na odboru 
investičním je v současné době kritická situace, kdy se kromě „běžných“ investičních akcí připravují 
dva velké projekty, a to rekonstrukce kulturního domu a výstavba sportovní haly. V příštím roce se 
očekává zahájení rekonstrukce KD a vzhledem k současnému pracovnímu vytížení referentek odboru 
již není v jejich silách řídit tak rozsáhlou a náročnou investiční akci (a následovat by měla výstavba 
sportovní haly). V současné době jsou na odboru 3 investiční referentky a vedou tyto akce: 
 
 
Ing. D. Ševčíková: 
zástup vedoucího odboru (zejm. opravy chodníků) 
podchod pod železniční stanicí 
sportoviště ZŠ Jungmannova 
zateplení ZŠ Jungmannova (stále se řeší reklamace a problematika insolvenčního řízení) 
Wellness Kuřim (zejm. reklamace, další investice do rozvoje areálu) 
chodník a VO za Lidlem 
sportoviště Podlesí 
revitalizace VO 
most přes železnici na ul. Hybešova 



 13 

projektová příprava výstavby VO – „Bezpečná cesta do školy“ 
konvektomat v MŠ 
 
Ing. J. Honců: 
zateplení MŠ Komenského, MŠ Jungmannova, ZŠ Komenského 
rekonstrukce kulturního domu 
výstavba sportovní haly 
opravy budovy radnice (přepážky OSVV, OD, opravy podlah) 
sportoviště Díly za Sv. Janem 
projekt zateplení hasičské zbrojnice 
přechod Legionářská u DDM  
cyklostezka Kuřim-Lipůvka 
sanace ZŠ Jungmannova 
pořízení ÚSES Kuřim  
rekonstrukce kotelny Popkova 
 
Ing. P. Kubová: 
veškeré investice do vodovodů a kanalizací 
příprava výstavby kanalizace na ul. Hybešova 
převezme agendu VO 
 
Dále se v příštím roce připravuje rekonstrukce průtahu městem, další opravy chodníků a komunikací, 
most přes Kuřimku na ul. Komenského a řešení prostoru před ZŠ Komenského, stavba zastávky na 
Dílech a další. Z uvedených důvodů žádáme radu o zřízení nové pracovní pozice investičního 
referenta. Po schválení nového pracovního místa bude vyhlášeno výběrové řízení. 
 
Příloha A: Materiál PaedDr. D. Holmana 
Příloha B: Organizační řád Městského úřadu Kuřim účinný od 1. 12. 2013 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – v organizačním řádu jsou již zohledněna nově vzniklá pracovní místa, a to místo 
interního auditora, referenta OSPOD na odboru sociálních věcí a prevence, 4 pracovní místa na 
odboru investičním, kde budou pracovníci zajišťovat projekt Meziobecní spolupráce. Situace na 
odboru investičním je v současné době alarmující a současné pracovní vytížení referentek odboru 
velmi vysoké. Proto žádá radu města o zřízení nového pracovního místa na tomto odboru. 
D. Sukalovský – navíc je paní Ševčíková v důchodovém věku a do 2 let by chtěla odejít. 
O. Štarha – zaškolení pracovníka, aby byl na dobré úrovni, je na dobu minimálně 2 let. Navíc je 
vedoucí odboru dlouhodobě nemocný, a tím se vše ještě víc komplikuje. 
A. Zimmermannová – odbor je opravdu přetížený a situace již nebude zvladatelná vzhledem 
k plánovaným velkým investičním akcím. 
D. Holman – máme zástup za dlouhodobě nemocnou Ing. Šiblovou? 
A. Zimmermannová – zatím ji zastupuje paní Kiesslingová, která ale byla přijata jako pracovník 
projektu Meziobecní spolupráce. 
D. Holman – jak jsou vytíženi ostatní pracovníci odboru? 
A. Zimmermannová – Ing. Indrová se zabývá územním plánováním, a to nejen města Kuřimi, ale 
i okolních obcí. Toto zabere mnoho času, dochází k námitkám, odvoláním apod. Mgr. Montagová 
pracuje s GISem, ÚAP, spolupracuje s odborem a vyřizuje nájemní smlouvy na pronájem reklamních 
ploch. Ing. Kubová má na starosti veškeré investice v oblasti vodovodů a kanalizací. Nyní se zabývá 
přípravou výstavby kanalizace na ul. Hybešova. Dále by měla mít na starosti veřejné osvětlení 
a rozhlas. 
D. Holman – byl by spíše pro uzavření pracovního poměru na dobu určitou. 
A. Zimmermannová – nelze uzavírat smlouvu na dobu určitou, to lze jen ve výjimečných případech. 
J. Koláček – problém je dlouhodobější. Mělo se to řešit tak, že měl být na odbor v měsících únor až 
červen přijat brigádník, který by na odboru vypomohl. 
O. Štarha – toto je nesmysl, nic by to neřešilo. 
A. Zimmermannová – brigádníka máme a celoročně jej využíváme. 
Z. Kříž – schvalovali jsme 3 místa. Jaké budou mít kompetence? Z Organizačního řádu by mělo 
vyplynout, že tato 3 místa jsou na dobu určitou. Žádá to dopsat. 
A. Zimmermannová – ano, doplní. 
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Z. Kříž – není pro schválení bodu č. 2, vina nebyla prokázána. Nyní je na 1. místostarostovi a na 
ostatních obviněných, jak se k této věci postaví. Je jednoduché nabrat si kompetence, ale je potřeba 
být seznámen se svými povinnostmi. V tuto chvíli, pokud nemáme rozhodnutí soudu, nemůže se 
k tomu přiklonit. 
D. Holman – pokud by bylo rozhodnutí soudu pravomocné, potom by tady už 1. místostarosta nebyl. 
Jde spíše o skladbovou rovinu, která nefunguje. Pokud nechtějí hlasovat o navrženém usnesení, 
potom ať předloží pozměňovací návrh. 
J. Koláček – je zde vytvořena záměrná kauza. V žádném případě se nejedná o dlouhodobé problémy. 
Nechápe, proč není nikde v materiálu uvedeno, že došlo ke společnému jednání tajemnice, vedoucí 
OSVP a jím, na kterém se dohodli na vzájemné spolupráci. 
A. Zimmermannová – nemůžeme změnu v Organizačním řádu vztahovat k trestnímu řízení, ale na 
problémy mezi pracovnicemi OSPODu a 1. místostarostou. Je zcela zjevné, že 1. místostarosta 
zasahoval do kompetencí odboru. Problémy mezi nimi byly a nyní mají pracovnice problém s ním 
komunikovat. Pokud tomu tak je, potom je vzájemná spolupráce téměř nulová. 
J. Koláček – nesouhlasí s tímto tvrzením. Pokud s nimi komunikuje 3x za rok, tak potom nemohou 
vědět, jestli spolu mají problém. 
O. Štarha – chtěl, aby se všichni radní sešli na schůzce, ta se nekonala. Mrzí ho to. 
D. Holman – vyjádření pana Koláčka mluví za vše. 
Z. Kříž – navrhuje hlasovat o jednotlivých bodech. Na koho by byly kompetence OSVP přiděleny? 
O. Štarha – to byl jeden z důvodů, proč se nad tímto chtěl ještě sejít. 
D. Sukalovský – hlasujme o usnesení o zřízení nového pracovního místa na OI: 
 
Přijaté usnesení: 708/2013 - RM zřizuje nové pracovní místo investičního referenta na odboru 

investičním, Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců 
města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 71, a to od 1. 12. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z. Kříž – navrhuje hlasovat o pozměňovacím návrhu, a to vypuštění bodu č. 2. 
D. Sukalovský – navrhuje svolat schůzku a sejít se nad tímto znovu. 
D. Holman – s tímto nesouhlasí. Už 3x bylo rozhodnutí odloženo. Názor nezmění po žádné další 
schůzce. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o textu Organizačního řádu se změnou. 
D. Holman – s tímto zásadně nesouhlasí. Nelze takto hlasovat. Navrhuje změny, které byly zahrnuty 
do celého příspěvku, a nyní o nich nelze hlasovat. Hlasujme o návrzích, navrhujte protinávrhy, nebo 
příspěvek stáhněte z jednání. Ale postupujme podle jednacího řádu. 
A. Zimmermannová – můžete hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť. 
D. Holman – to nejde, protože jeho návrh je tady součástí návrhu zahrnujícího více dalších úprav 
a vše je předkládáno jako jeden návrh. Kdo chce, může navrhnout změnu čl. 8, odst. 1, písm. ú, d. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o původním usnesení: 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno: pro 2 (D. Sukalovský, D. Holman), proti 2 (Z. Kříž, J. Koláček), zdržel se 1 
(O. Štarha). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
O. Štarha – navrhuje svolat jednání. 
Z. Kříž – navrhuje svolat jednání radních a tajemnice, nejen nad tímto tématem. 
D. Sukalovský – navrhuje pondělí 18. 11. 2013. 
D. Holman – schůzky se nezúčastní. 
 
 
 

13. Rozpočtové opatření č. 10 
(Příloha č. 13, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 10. 
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Důvodová zpráva OI: 
Z důvodu kvalitnějšího zpracování opravy chodníků ve městě Kuřimi zadaného firmě Centrum 
technických služeb Kuřim se navýšila cena za tuto zakázku. V současné době probíhají opravy na ulici 
Jungmannova a v případě trvání pěkného počasí budou práce pokračovat také na ulici Legionářská 
od Komerční banky po křižovatku s ul. Zahradní a na sídlišti Na Loučkách. 
Žádáme o navýšení částky na ORG 9 021 000 000 o 300 000 Kč. 
 
Výdaje  oddíl 22 Místní komunikace  ORG 9021000000 + 300.000 Kč 
Výdaje  § 6409  rezerva       - 300.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 709/2013 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města na rok 2013. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

14. Rozšíření SW GINIS 
(Příloha č. 14, předkládá a zpracoval Z. Kříž) 
 
RM je předkládán návrh na uložení úkolu. 
 
Důvodová zpráva: 
V souvislosti s pořízením služby - pronájmu licence na SW ALVAO MONITORING - a na základě 
následně zjištěných nedostatků při jeho pořízení, které nebylo plně v souladu se zákonem 
o předběžné řídící kontrole (viz informace na jednání ZM dne 5. 11. 2013), je navrhováno uložení 
úkolu starostovi města, který dle organizačního řádu MěÚ Kuřim článku 8, odstavce 1, písmene a) 
 plní úkoly vedoucího orgánu veřejné správy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V současné době je na 
ekonomickou agendu používán SW GINIS od společnosti GORDIC spol. s r.o.. Vzhledem k tomu, že 
např. objednávková agenda je na MěÚ Kuřim vedena v současnosti v sw EXCEL, který umožňuje 
následné neidentifikovatelné změny, opravy či neoprávněné zásahy, je nutné zajistit plnění citovaného 
zákona. V této souvislosti by se mělo jednat o rozšíření SW GINIS o další moduly (aplikace), jejichž 
používání zajistí naplnění dikce zákona. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – zápis z kontroly kontrolního výboru má vyhotoven, ale musí jej nejdříve projednat ve 
finančním výboru, poté bude předložen zastupitelstvu. Do rozpočtu na 2014 navrhli finanční 
prostředky na rozšíření programu Ginis. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,24 hod. J. F. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 710/2013 - RM ukládá starostovi města připravit odborné a cenové podklady pro 

rozšíření SW GINIS s cílem zajištění plnění dikce zákona 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole (zvláště v oblasti objednávek) a tyto předložit RM města do 31. 1. 2014 
tak, aby následná realizace proběhla nejdéle do 30. 6. 2014. Současně RM 
ukládá zajistit okamžitá nápravná opatření v objednávkovém systému. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
 

16. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury 
a knihoven MK – v programu VISK3 pro rok 2014 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala: V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury  - programu pro knihovny 
– VISK3, která se vztahuje k rozšíření automatizovaného regionálního knihovnického systému 
v okresu Brno-venkov a nákupu nového počítače, plnícího funkci katalogového serveru. 
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Dotace v bodu: Vlastními prostředky bude zcela hrazená z rozpočtu knihovny na regionální činnost 
v roce 2014. Městu Kuřimi nevzniká žádný finanční závazek.  Znění žádosti bylo po odborné stránce 
konzultováno s dodavatelem knihovního systému firmou Lanius Tábor a IT pracovníkem města Kuřimi. 
Celková částka projektu: 115.860,00Kč 
Dotace ve výši: 81.000,00 Kč 
Vlastními prostředky: 34.860,00 Kč 
 
Zdůvodnění: 
Pro rok 2014 bychom rádi rozšířili stávající regionální systém automatizace obecních knihoven 
o dalších 11 obcí, které projevily zájem o uložení dokumentů do systému ClaviusREKS. 
Dvě obce mají zájem o převod dat z lokálního knihovního systému  Clavius do regionálního systému. 
Po havárii serveru ze dne 1. 11. 2013 musíme zajistit kvalitní náhradu pro činnost všech 60-ti 
knihoven zapojených do našeho systému. 
 
Příloha A: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven MK pro rok 

2014 
Příloha B: Popis projektu 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,25 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 711/2013 - RM schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, 

literatury a knihoven MK – v programu VISK3 pro rok 2014. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

17. Smlouva o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF 
prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval M. Svoboda) 
 
Odbor stavební a vodoprávní potřebuje zřídit ke své činnosti (agenda stížností) přístup k českým 
technickým normám v elektronické podobě (ČSN), přístup bude zřízen prostřednictvím internetové 
aplikace – systému „ČSN online“, která se pravidelně měsíčně aktualizuje. Přístup bude využívat také 
Odbor dopravy a Odbor investiční v prohlížecím režimu pro Odbor stavební a vodoprávní bude přístup 
bez omezení včetně možnosti tiskového výstupu. Celková roční cena přístupu k tomuto informačnímu 
systému činí 5.500 Kč vč. DPH. Důvodem pořízení tohoto online přístupu je finanční úspora vzhledem 
k ceně jednotlivě zakupovaných norem (cena jedné normy se pohybuje od 500,- Kč výše). 
 
Příloha: smlouva 
 
Přijaté usnesení: 712/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování přístupu k ČSN ve 

formátu PDF prostřednictvím služby „ČSN online“ s organizační složkou státu - 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem 
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, IČ 48135267, za roční cenu 5.500 Kč. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
Na jednání se vrátil v 15,28 hod. J. F. Koláček. 
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18. Uzavření smlouvy se společností HDMedia na programové 
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. 18, 18A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval M. Svoboda) 
 
V návaznosti na příspěvek do RM č. 31 z 9. 10. 2013 (bod 12) a RM č. 33 ze dne 30. 10. 2013, na 
které proběhla prezentace programového vybavení společnosti HDMedia zaměřená na jednoduchou 
přípravu a tvorbu podkladů pro rady a zastupitelstva, včetně procesu zveřejňování a elektronického 
hlasovacího systému pro jednání zastupitelstva, předkládáme cenovou nabídku. Celková cena 
pořízení tohoto řešení byla navýšena o jeden rezervní hlasovací modul z původních 133.516,- na 
139.284,- Kč vč. DPH. Roční technická podpora je stanovena na 3.750,- Kč vč. DPH.  
 
Příloha: smlouva 
 
Přijaté usnesení: 713/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy k programovému vybavení na pořízení 

a evidenci materiálů RM a ZM „Konsiliář a EHS Pabliko“ se společností Lenka 
Šrubařová – HDMedia, se sídlem Lutopecny-Měrůtky 72, 767 01 Kroměříž, 
IČ 75927756, v celkové pořizovací hodnotě 139.284 Kč s roční technickou 
podporou ve výš 3.750 Kč. 

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

19. Závěry komise pro životní prostředí 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 6.11 2013 v 17:05 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání:  1) zahájení 
 2) žádosti o kácení dřevin v rámci revitalizace zeleně v Kuřimi 
 3) diskuze 
 
Příloha: Zápis z komise po schválení předsedy komise dne 6. 11. 2013 
 
Přijaté usnesení: 714/2013 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

20. Pronájem pozemků určených k zemědělskému 
obhospodařování – HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. 
s.r.o. 
(Příloha č. 20, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo nájemní smlouvy na pronájem pozemků určených k zemědělskému 
obhospodařování se společností HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. na dobu určitou 
pěti let za nájemné ve výši 0,06 Kč/m

2
/rok. Tyto nájemní smlouvy jsou uzavřeny do 31. 12. 2013. 

 
Nyní, za pomoci lepšího přístupu do katastru nemovitostí – ortofotomap, byly seznamy pronajímaných 
pozemků za spolupráce zemědělců překontrolovány a pozemky, které nelze obdělávat, byly ze 
seznamu vyškrtnuty (cesty, lesní nálety). Naopak pozemky, které město koupilo, a jsou 
obhospodařovány, byly do seznamu doplněny. 
Seznamy obhospodařovaných pozemků: 
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HERBASTAR, spol. s r.o.: 
části pozemků parc. č.  2759/1 o vým. 8 615 m

2
, 3062/12 o vým. 520 m

2
, 3062/13 o vým 229 m

2
, 

3062/199 o vým. 3 135 m
2
, 3062/201 o vým. 968 m

2
 a celé pozemky parc. č. 3062/14, 3062/15, 

3062/16, 3062/19, 3062/34, 3062/35, 3062/36, 3062/37, 3062/85, 3062/87, 3062/93, 3062/94, 
3062/95, 3062/96, 3062/98, 3062/99, 3062/192, 3062/193, 3062/195, 3062/197, 3062/202, 3062/204, 
3117/12, 3431/6, 3062/86, 3062/88, 3062/90, 3062/191, 3062/198, 3062/203, 3431/17, 3062/91, 
3062/92, 3062/194, 3062/196, 3062/200, 3416/4, 3431/5, 3510, 3519/3, 3519/4, 3519/5, 3519/6, 3520, 
3522/20, 3707/19, 3707/21, 3707/22, 4522/3, 4522/5, 4522/6, 4522/7, 4722/8, 4590, 4592, 4593, 
4594, 4595, 3062/97, 3062/189, 3062/190 a 3062/123 vše v k. ú. Kuřim. Celková výměra 
pronajímaných pozemků činí 218 308 m

2
. 

 
AGROSTYL, spol. s.r.o.: 
části pozemků parc. č.  2918/5 o vým. 2 884 m

2
, 2940/14 o vým. 1 630 m

2
, 3198/1 o vým. 28 371 m

2
, 

3740/11 o vým. 2 035 m
2
, 2918/67 o vým. 600 m

2
 a celé pozemky parc. č. 2630/16, 2630/62, 2681/5, 

2681/9, 2700/24, 2700/25, 2773/9, 2773/21, 2773/23, 2904/21, 2904/22, 2916/6, 2916/7, 2918/4, 
2927/10, 2940/13, 3005/9, 3005/10, 3005/11, 3005/12, 3019/1, 3019/2, 3022/21, 3022/41, 3022/46, 
3058/29, 3058/31, 3058/32, 3058/33, 3058/34, 3058/43, 3058/46, 3058/47, 3058/48, 3058/49, 
3058/65, 3058/66, 3058/72, 3058/73, 3118/13, 3118/14, 3132/10, 3132/11, 3132/12, 3204/1, 
3204/106, 3204/126, 3204/127, 3538/15, 3538/43, 3538/60, 3538/61, 3693/2, 3714/10, 3714/11, 
3718/3, 3718/5, 3718/6, 3718/7, 3734/8, 3734/16, 3756/13, 3058/74, 3058/139, 3058/140, 3058/141, 
3005/42, 2957/2, 2700/53 vše v k. ú. Kuřim. Celková výměra pronajímaných pozemků činí 188 521 
m

2
. 

V k. ú. Česká obhospodařuje pozemky parc. č. 507/4, 507/8, 507/9, 507/23, 507/24, 507/29, 507/37, 
524/13 a 524/17 o celkové výměře 4 625 m

2
. 

 
V roce 2011 město Kuřim prodlužovalo nájemní smlouvu na pronájem pozemků k zemědělskému 
obhospodařování družstvu ZD Čebín. Nájemné bylo navýšeno z částky 0,06 Kč/m

2
/rok na 

0,1276 Kč/m
2
/rok – což je 1 % z ceny pozemků. Bylo dohodnuto, že při výpočtu nájemného se bude 

vycházet z průměrné ceny zemědělských pozemků v k. ú. Kuřim. Dle Vyhlášky č. 412/2008 Sb., 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 
je pro k. ú. Kuřim stanovená cena ve výši 12,76 Kč/m

2
. 

 
OMP doporučuje radě města pronajmout pozemky na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 
0,1276 Kč/m

2
/rok, bez valorizace. Na základě výše uvedeného, předkládá ke schválení záměry na 

předmětné pozemky. Mapa pozemků je k nahlédnutí na OMP. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – cena je uvedena bez valorizace. Navrhuje, aby bylo uvedeno s valorizací, nebo do smlouvy 
uvést „pokud v součtu dosáhne inflace 10 %, bude se valorizovat“. 
 
 
Na jednání se v 15,32 hod. dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
 
D. Sukalovský – může se dnes materiál stáhnout z jednání? 
P. Kavka – dosud se postupuje v intencích zákona. Do pondělí 18. 11. 2013 by zjistil názor nájemců. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části pozemků parc. č.  2759/1 o vým. 8 615 

m
2
, 3062/12 o vým. 520 m

2
, 3062/13 o vým 229 m

2
, 3062/199 o vým. 3 135 m

2
, 

3062/201 o vým. 968 m
2
 a celé pozemky parc. č. 3062/14, 3062/15, 3062/16, 

3062/19, 3062/34, 3062/35, 3062/36, 3062/37, 3062/85, 3062/87, 3062/93, 
3062/94, 3062/95, 3062/96, 3062/98, 3062/99, 3062/192, 3062/193, 3062/195, 
3062/197, 3062/202, 3062/204, 3117/12, 3431/6, 3062/86, 3062/88, 3062/90, 
3062/191, 3062/198, 3062/203, 3431/17, 3062/91, 3062/92, 3062/194, 3062/196, 
3062/200, 3416/4, 3431/5, 3510, 3519/3, 3519/4, 3519/5, 3519/6, 3520, 3522/20, 
3707/19, 3707/21, 3707/22, 4522/3, 4522/5, 4522/6, 4522/7, 4722/8, 4590, 4592, 
4593, 4594, 4595, 3062/97, 3062/189, 3062/190 a 3062/123 vše v k. ú. Kuřim za 
cenu 0,1276 Kč/m

2
/rok za účelem zemědělského obhospodařování společnosti 
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HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem Moravské Knínice 90, IČ 47915951, na dobu 
určitou do 31. 12. 2018 bez valorizace. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části pozemků parc. č.  2918/5 o vým. 2 884 

m
2
, 2940/14 o vým. 1 630 m

2
, 3198/1 o vým. 28 371 m

2
, 3740/11 o vým. 2 035 m

2
, 

2918/67 o vým. 600 m
2
 a celé pozemky parc. č. 2630/16, 2630/62, 2681/5, 2681/9, 

2700/24, 2700/25, 2773/9, 2773/21, 2773/23, 2904/21, 2904/22, 2916/6, 2916/7, 
2918/4, 2927/10, 2940/13, 3005/9, 3005/10, 3005/11, 3005/12, 3019/1, 3019/2, 
3022/21, 3022/41, 3022/46, 3058/29, 3058/31, 3058/32, 3058/33, 3058/34, 
3058/43, 3058/46, 3058/47, 3058/48, 3058/49, 3058/65, 3058/66, 3058/72, 
3058/73, 3118/13, 3118/14, 3132/10, 3132/11, 3132/12, 3204/1, 3204/106, 
3204/126, 3204/127, 3538/15, 3538/43, 3538/60, 3538/61, 3693/2, 3714/10, 
3714/11, 3718/3, 3718/5, 3718/6, 3718/7, 3734/8, 3734/16, 3756/13, 3058/74, 
3058/139, 3058/140, 3058/141, 3005/42, 2957/2, 2700/53, 3625/23, vše v k. ú. 
Kuřim, za cenu 0,1276 Kč/m2/rok za účelem zemědělského obhospodařování 
společnosti AGROSTYL, spol. s.r.o., se sídlem Kuřim, Zámecká 959, IČ 46902627, 
na dobu určitou do 31. 12. 2018 bez valorizace. 

 
 
Na jednání se vrátil v 15,37 hod. D. Holman a odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

21. „Městská sportovní hala v Kuřimi“ - uzavření dodatku č.1 k SOD 
č. 2013/D/0040 - změna 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
RM usnesením č. 683/2013 ze dne 31. 10. 2013 schválila uzavření dodatku č.1 k SOD č. 2013/D0040, 
k podpisu dodatku však projektant nepřistoupil, poněvadž v dodatku nebyl zahrnut jeho požadavek, že 
v případě nedostane-li do určitého data pokyn jak má pokračovat ve fázi DÚR, tak bude pokračovat 
dle původní optimalizační studie. 
Dne 11. 12. 2013 proběhlo osobní jednání s panem Vítem, na kterém bylo konstatováno, že výsledek 
jednoznačného zadání variantní optimalizační studie může město sdělit až po projednání územní 
studie. 
Simulace termínů projednání územní studie – I. etapy pro Halu: 
18. 11. 2013 - jednání s komisí sportovního výboru + stavební komisí 
29. 11. 2013 - odevzdání studie  
11. 12. 2013 - projednání na ZM případně v RM 
OI předkládá RM nový návrh dodatku, s tím, že pokyn projektantovi bychom vydali max. do 
28. 2. 2014, necháváme si rezervu na případně problémy při projednávání územní studie. Pokud 
pokyn nedodáme, tak projektant bude pokračovat v DUR dle původní studie. 
Zároveň žádáme RM o zrušení původního usnesení č. 683/2013 ze dne 31. 10. 2013. 
 
Přílohy: - dodatek č. 1 k SOD 2013/D/0040 
 
Diskuse: 
D. Holman – stihneme to? 
O. Štarha – nyní se zdrží hlasování. Není ve stádiu, abychom uzavírali smlouvu. Není nachystáno tak, 
aby se vydaly pokyny. 
Z. Kříž – zdrží se z hlasování. 
 
Návrh usnesení: RM ruší usnesení č. 683/2013 ve věci uzavření dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2013 

k SOD č. 2013/D/0040 z důvodů návrhu změny obsahového znění. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k SOD č. 2013/D/0040 se spol. 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. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 0, proti 4 (O. Štarha, D. Holman, Z. Kříž, J. F. 
Koláček), zdržel se 1 (D. Sukalovský). 
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22. „Informace o připomínkách k PD „Rekonstrukce ul. Hybešova, 
Kuřim“ 
(Příloha č. 22, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 30. 9. 2013 jsme poštou obdrželi připomínky paní Evy Charanzové k projektové dokumentaci 

„Rekonstrukce ulice Hybešova, Kuřim“, při které se bude upravovat celkový vzhled ulice, tzn., že se 

budou zřizovat po pravé straně (od ulice Tyršova) nová parkovací stání. Před domem č. p. 350, kde 

paní Charanzová bydlí, jsou v PD 2 parkovací místa, se kterými nesouhlasí.  

Dne 10. 10. 2013 jsme na tento podnět odpověděli, že po levé straně jsou pozemky v soukromém 

vlastnictví a že parkovacích míst je ve Městě Kuřimi nedostatek. 

Paní Charanzová v další komunikaci žádá o vyjádření k požadavku odsunout parkovací stání dále od 

jejího vchodu směrem k sousedním domům. 

Projektová dokumentace je zpracovaná pro stavební povolení a provádění stavby. 

Odbor investiční k problematice konstatuje, že projektová dokumentace pro realizaci stavby bude dne 

13. 11. 2013 odeslán na operační fond životního prostředí, dále rozsah projektové dokumentace pro 

stavební povolení byl součástí žádosti o dotace, jakékoli změny v této chvíli již nedoporučujeme 

vzhledem k možnému zdržení v administraci dotace a předpokládanému zahájení výběrového řízení 

dne 1. 12. 2013. 

 

Diskuse: 
Z. Kříž – bylo jednáno s vlastníky přilehlých pozemků o odkupu? 
O. Štarha – ano, bylo. Někdo s prodejem souhlasil a někdo ne. 
D. Sukalovský – s připomínkami by nesouhlasil. 
O. Štarha – změny by byly složité. 
 
 
 

23. Dohoda o započtení pohledávek, Oprava hřbitovní zdi Kuřim 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
V měsíci září 2013 proběhla oprava hřbitovní zdi nátěrem Herboflex Finisch, který provedla fa PS –
MSI, a.s., Zlín, v rámci svého 50 % podílu na opravě. 
Dohodnutý podíl obou stran byl 65 000,- Kč vč. DPH. 
Podíl města byl však vyfakturován nesprávně, částka 65 tis byla na faktuře uvedena bez DPH, a byla 
doručena v těsném termínu, kdy město odvádí DPH, DPH bylo vzápětí v měsíci říjnu z této faktury 
odvedeno.  
Po konzultaci s ekonomem PS MSI, finanční odbor dohodnul, že rozdíl v ceně bude v příštím měsíci 
vydobropisován, společnost PS-MSI spolu s dobropisem žádá i o uzavření dohody o vzájemném 
započtení pohledávek, jedná o zápočet částky 11.281,- Kč bez DPH z původní faktury o částce 65 
000 Kč bez DPH. 
 
Příloha: dohoda o vzájemném započtení pohledávek 
 
Přijaté usnesení: 715/2013 - RM souhlasí s uzavřením dohody o započtení pohledávek se 

společností PS-MSI, a.s., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, 
IČ 64507939, kterou zaniká pohledávka ve výši 65.000 Kč bez DPH, a trvá 
pohledávka ve výši 53.719 Kč bez DPH, za provedení nátěru hřbitovní zdi. 

Hlasováno: pro 5. 
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15. Harmonogram přípravy a projednání „Plánu investičních akcí na 
rok 2014 a výhledu na rok 2015-2016“ 
(Příloha č. 15, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
V návaznosti na předcházející opatření k přípravě plánu investičních akcí pro příští rozpočtový rok 
předkládám harmonogram dalšího postupu přípravy a projednávání v orgánech města: 
 

1) Schůze RM 
RM uloží komisím projednat materiál Plán investičních akcí na rok 2014 a výhled na rok 2015-
2016 
(dále jen Plán), a to nejlépe na společném jednání komisí dne 28. 11. 

Termín schůze RM: středa 13/11/2013 
 

2) Pokračování přípravy Plánu v odborech MěÚ 
Materiál zahrnuje: 

a. Tabulka navrhovaných investičních akcí a oprav z rozpočtu města pro rok 2014 
b. Finanční výhled 
c. Komentáře k jednotlivým akcím 
d. Informace o dotačních příležitostech 
e. Výhled investičních akcí a oprav na roky 2015-16 
f. Přílohy: studie, příp. ukázky projektu 

Termín: do pátku 22/11/2013 
 

3) Předložení návrhu Plánu pro další diskusi v komisích 
Plán bude zaslán k připomínkování do komisí RM (dopravní, stavební, životního prostředí 
a zdravého města) a na vědomí výborům ZM (finanční, sportovní, kulturní, kontrolní). 

Termín: do pátku 22/11/2013 
 

4) Projednání Plánu v komisích a výborech: 
a. Tajemník/tajemnice výborů ZM zašlou materiál výborům ZM 
b. Tajemnice komisí RM svolají komise ke společnému projednání materiálu na schůzi 

dne 28. 11. (příp. 26. 11.) do velké zasedací místnosti MěÚ. 
Termín: do čtvrtka 28/11/2013 
 

5) Svolání mimořádné schůze RM 
Starosta svolá mimořádné zasedání RM na 2. 12. 2013 a KÚ zašle členům RM podklady vč. 
zápisů z jednání komisí. 

Termín: v pátek 29/11/2013 
 

6) Mimořádná schůze RM  
Rada města Plán projedná vč. připomínek poradních orgánů (komisí; příp. výborů) a předloží 
jej ZM 

Termín: pondělí 2/12 
 

7) Odeslání návrhu Plánu členům zastupitelstva  
Materiály do ZM odeslány a doručeny 3.12. 

Termín: úterý 3/12/2013 
 

8) Schůze ZM 
ZM projedná materiál; případně doporučí radě změny, případně uloží výborům projednání na 
lednových schůzích; zároveň ZM projedná návrh rozpočtového provizoria pro rok 2014. 

Termín: úterý 10/12/2013 
 

9) Další postup v návaznosti na projednávání návrhu rozpočtu města pro rok 2014 
Termín: do čtvrtka 16. ledna 2014 
 

10) Schůze RM 
Projednání návrhu rozpočtu města pro rok 2014 radou města a předložení ZM. 

Termín: středa 15. ledna 2014 
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11) Schůze ZM 
Projednání rozpočtu města na rok 2014, vč. „Plánu investičních akcí na rok 2014 a výhledu na 
rok 2015-2016“ 

Termín: úterý 21. ledna 2014 
 
 
Diskuse: 
O. Štarha – mělo by se projednat s p. Bartošem. Pokud ne osobně, potom žádá zaslat mu 
harmonogram elektronicky. 
 
Přijaté usnesení: 716/2013 - RM schvaluje harmonogram přípravy a projednávání návrhu Plánu 

investičních akcí na rok 2014 a výhledu na rok 2015-2016 - dle zápisu. 
 
Přijaté usnesení: 717/2013 - RM ukládá komisím rady města projednání návrhu Plánu investičních 

akcí na rok 2014 a výhledu na rok 2015-2016. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 5. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15,49 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 11. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 11. 2013 
2   Přechod nájmu obecního bytu 

Manž. Sadílkovi – prominutí poplatku z prodlení, přidělení bytu a uzavření 
nájemní smlouvy 
Helena Borková – žádost o koupi bytu 

3   Husár Julius – žádost o prominutí části úroku z prodlení 
4, 4A Hana Maslaňáková, Na Loučkách 1219, Kuřim – žádost o pronájem pozemku 

pod prodejním stánkem u Kulturního domu Kuřim 
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5, 5A, 5B Město Kuřim a Jihomoravský kraj – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Přechod pro chodce na ul. Legionářská u DDM v Kuřimi“ 

6   Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 
7, 7A   Výběrové řízení: Zpracovatel ÚPD změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim 
8   Dovybavení sportovních zařízení města 
9, 9A, 9B Zahájení zadávacího řízení na dodavatele veřejné podlimitní zakázky města 

Kuřimi „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
10, 10A, 10B  Petice „Žádost o změnu rozhodnutí o přidělení bytu Na Královkách 895“ 
11, 11A   Smlouva o vystoupení – Cimbálová muzika Víti Klabačky 
12, 12A, 12B  Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
13   Rozpočtové opatření č. 10 
14   Rozšíření SW GINIS 
15 Harmonogram přípravy a projednání „Plánu investičních akcí na rok 2014 

a výhledu na rok 2015-2016“ 
16, 16A, 16B Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven 

MK – v programu VISK3  pro rok 2014 
17, 17A Smlouva o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím 

služby ČSN online pro více uživatelů 
18, 18A Uzavření smlouvy se společností HDMedia na programové 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 

19, 19A   Závěry komise pro životní prostředí 
20 Pronájem pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – 

HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 
21, 21A „Městská sportovní hala v Kuřimi“ - uzavření dodatku č.1 k SOD 

č. 2013/D/0040 – změna 
22   „Informace o připomínkách k PD „Rekonstrukce ul. Hybešova, Kuřim“ 
23, 23A   Dohoda o započtení pohledávek, Oprava hřbitovní zdi Kuřim 


