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Z á p i s   č í s l o  40/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 18. 12. 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 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  PaedDr. David Holman  člen rady 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 13,05 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 12. 2013 
 

2.  Zkušebny hudebních skupin v Kulturním domě Kuřim 
 

3.  Objekt sociálního bydlení 
 

4.  Hana Maslaňáková, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – pronájem pozemku pod 
prodejním stánkem na ul. Legionářská 

4.1.  Dana Kalová, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o zrušení dohody o ukončení 
nájemní smlouvy 

4.2.  HARD BIKERS Kuřim – výpůjčka pozemku v lokalitě Kolébka 
 

5.  Pronájem pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – 
HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 

 
6.  „Periodická údržba veřejného osvětlení v Kuřimi“ - dodatek č. 8, SoD č. 53/2007 

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

– změna 3 
 

8.  Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“ 
 

9.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/O/0118 o umístění reklamní plochy na silničním 
zábradlí 

 
10.  Stanovení oddávacích dnů pro rok 2014 

 
11.  Upozornění na nepřesnou informaci ředitele ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 

 
12.  Žádost o odpuštění částky za pronájem sálu v KD 

 
13.  Zápis komise stavební ze dne 9. 12. 2013 

 
14.  Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2014 
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15.  Informace o postupu revitalizačních akcí, u nichž je požádána dotace z OPŽP: 
„Revitalizaci nivy a toku Lučního potoka, I. etapa“, „Protierozní zatravněné pásy 
s výsadbou doprovodné zeleně“ a „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 

 
16.  Zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné podlimitní zakázky města 

Kuřimi „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
 

17.  Smlouva o sběru oděvů, obuvi a textilu na území města Kuřimi 
 

18.  Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kuřim 
 

19.  „Úhrada vícenákladů za ztíženou správu mostního objektu“ - Dodatek ke 
smlouvě č. 21/68 – 3/12 

 
20.  Smlouva o dohledu „Bezbariérový podchod žst. Kuřim ze severní části města“ 

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

 
22.  Nabídka zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem – Pohoda, a.s., IČ 28568877, Smetanova 173/2, 737 01 Český Těšín 
 

23.  Žádost o náhradu vzniklé škody – pokus o dohodu 
 
 24.  Wellness Kuřim - pořízení stroje 
 

25.  Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 12. 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 11. 12. 2013 
 
Přijaté usnesení: 760/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 11. 12. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

2. Zkušebny hudebních skupin v Kulturním domě Kuřim 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 2C, 2D, předkládá: Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
V roce 2009 došlo ke změně nájemních smluv uzavřených s panem Bohuslavem Bednářem, trvale 
bytem xxxxxxxxxx Kuřim, a Martinem Pospíšilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, v tom 
smyslu, že bylo nájemné sníženo na symbolickou 1,- Kč/rok a současně s tím uzavřena smlouva 
o spolupráci. Tyto smluvní vztahy byly uzavřeny na dobu určitou jednoho roku a dodatkem 
prodlouženy i na rok 2010, 2011, 2012 a 2013. 
Od roku 2011 se hradí nájemné ve výši 500 Kč/rok. Jelikož účinnost smluv končí k datu 31. 12. 2013, 
je třeba rozhodnout, v jakém režimu pokračovat v následujícím roce. 
OMP uvádí hodnocení spolupráce s p. Bednářem a p. Pospíšilem ze strany kulturního referenta pana 
Jiřího Brabce: 
Pan Bednář si založil novou skupinu Varan, se kterou zkušebnu využívá. Skupina hraje v Kuřimi 
i v širokém okolí, na plakátech uvádějí spolupráci s městem Kuřim. Na leden 2014 je domluvena jeho 
vydatná podpora při dobročinném koncertu pro Sofinku (koncem roku 2012 se na dobročinném 
koncertu pro tuto nemocnou kuřimskou holčičku vybralo přes 70.000 Kč). Pan Bednář se podílí i na 
dalších akcích. 
Pan Pospíšil se pohybuje na alternativní scéně. Občas dává panu Brabcovi tipy, co zajímavého se 
chystá. 
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S ohledem na připravovanou rekonstrukci KD žádá OI, aby smlouvy byly prodlouženy pouze do 30. 9. 
2014. 
 
Příloha A – návrh dodatku č. 6 k NS č. 31/2004 
Příloha B – návrh dodatku č. 5 smlouvy o spolupráci č. 233/2008 
Příloha C – návrh dodatku č. 6 k NS č. 389/2000 
Příloha D – návrh dodatku č. 5 smlouvy o spolupráci č. 234/2008 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje obvyklé nájemné a potom poskytnout příspěvek. Nemůžeme někomu dávat slevu 
a někomu ne. 
D. Sukalovský - do příštího jednání bude předložen nový návrh. 
O. Štarha – žádá, aby byl předložen seznam všech subjektů. Měly by se schvalovat všechny subjekty 
dohromady. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 31/2004, jehož 

předmětem je prodloužení doby nájmu do 30. 9. 2014 v nebytovém prostoru 
(zkušebna) v KD Kuřim na nám. Osvobození s panem Martinem Pospíšilem, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 smlouvy o spolupráci č. 233/2008 s panem 

Martinem Pospíšilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jehož 
předmětem je prodloužení smlouvy do 30. 9. 2014. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 389/2000, jehož 

předmětem je prodloužení doby nájmu do 30. 9. 2014 v nebytovém prostoru 
zkušebna) v KD Kuřim na nám. Osvobození s panem Bohuslavem Bednářem, 
trvale bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 smlouvy o spolupráci č. 234/2008 s panem 

Bohuslavem Bednářem, trvale bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jehož předmětem 
je prodloužení smlouvy do 30. 9. 2014. 

Bylo hlasováno pro všechny usnesení současně: pro 1 (D. Sukalovský), proti 1 (Z. Kříž), zdrželi 
se 2 (J. Koláček, O. Štarha), nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebyla přijata. 
 
 
 

3. Objekt sociálního bydlení 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Pavel Richter, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, žádá RM o poskytnutí ubytování 
v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Jmenovaný ve své žádosti uvádí, že je od 10. 8. letošního roku na ulici a nemá kam jít. Od 20. 11. je 
veden v evidenci ÚP. 
Dle informace z ÚP obdrží p. Richter příspěvek, který bude úhrady za ubytování pokrývat. 
P. Richter bude ubytován v místnosti č. 2 společně s Josefem Křížem. 
Inspektor veřejného pořádku p. Žáček uzavření smlouvy doporučuje. OSVP taktéž doporučuje 
uzavření smlouvy. 
Smlouva o ubytování bude uzavřena do 31. 3. 2014. Výše úhrad za služby bude stanovena v souladu 
s usnesením RM č. 507/13 ze dne 21. 8. 2013. 
 
Příloha: návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 761/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 v objektu 

sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci 
a k. ú. Kuřim na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31. 3. 2014 s Pavlem 
Richterem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, za cenu 700,- Kč/měs. 
+ DPH (poplatek za ubytování) + úhrada za služby. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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4. Hana Maslaňáková, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – pronájem 
pozemku pod prodejním stánkem na ul. Legionářská 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Z důvodu ukončení podnikatelské činnosti požádali manželé Dana a Antonín Kalovi, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, o ukončení nájemní smlouvy č. 49/2000 dohodou, ke dni 31. 12. 2013. 
Předmětem nájemní smlouvy je pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o výměře 23 m

2
. Na 

pozemku je umístěný prodejní stánek tabáku a tisku na ul. Legionářská (naproti Elprumu) – vizte 
příloha A. 
Manž. Kalovi se dohodli na prodeji stánku s paní Maslaňákovou, která by chtěla pokračovat v jejich 
činnosti. 
RM dne 27. 11. 2013 schválila usn. č. 726/2013 ukončení nájemní smlouvy s manž. Kalovými 
a usn. č. 727/2013 schválila záměr: 
727/2013 
RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o výměře 23 m

2
 paní Haně 

Maslaňákové, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 3.160,- Kč/rok s roční valorizací, na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrhy nájemních smluv – viz příloha B. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – návrh nájemní smlouvy 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček – žádá doplnit do usnesení za cenu obvyklou. 
D. Sukalovský – v usnesení je cena pevně daná. 
O. Štarha – to není rozumné. 
Z. Kříž – již při schvalování záměru chtěl výběrové řízení. 
D. Sukalovský – hlasujme o pozměňovacím návrhu J. Koláčka. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o výměře 23 m

2
 

paní Haně Maslaňákové, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx IČ 72405333, za cenu 
obvyklou tj 3.160 Kč/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 

Hlasováno: pro 1 (J. Koláček), proti 2 (D. Sukalovský, O. Štarha), zdržel se 1 (Z. Kříž), 
nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 762/2013 - RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim 

o výměře 23 m
2
 paní Haně Maslaňákové, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ 72405333, za cenu 3.160 Kč/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž), zdržel se 1 (J. Koláček). 
 
 
 

4.1. Dana Kalová, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o zrušení 
dohody o ukončení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Rada města Kuřimi dne 13. 11. 2013 schválila žádost paní Kalové o ukončení nájemní smlouvy 
č. 392/2000 dohodou ke dni 31. 12. 2013: 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 

IČ 15536998, a to dohodou ke dni 31. 12. 2013. 
 



 5 

Na předmětném pozemku je umístěný prodejní stánek tabáku a tisku u Kulturního domu Kuřim. 
O stánek projevila zájem paní Maslaňáková. Ta z obavy vícenákladů, které vyvolá přemístění stánku 
v rámci rekonstrukce kulturního domu, od záměru odstoupila a domluvila se s paní Kalovou na prodeji 
jiného novinového stánku (na ul. Legionářská). 
Paní Kalové se doposud nepodařilo stánek u Kulturního domu prodat. Rozhodla se proto 
v provozování novinového stánku pokračovat. 
Na základě výše uvedeného žádá o zrušení dohody o ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 12. 2013. 
OMP doporučuje paní Kalové vyhovět (dohoda o ukončení nájemní smlouvy nebyla uzavřena). 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – proč dosud nebyla uzavřena dohoda o výpovědi? Pokud se bude podepisovat smlouva, 
potom by měla být uzavřena do 30. 9. 2014 z důvodu rekonstrukce kulturního domu. 
 
 
Na jednání se v 13,21 hod. dostavil Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
D. Sukalovský – rada města pověřuje Mgr. P. Kavku jednáním s paní Kalovou. 
 
Přijaté usnesení: 763/2013 - RM ruší usnesení č. 697/2013 ze dne 13. 11. 2013 ve věci ukončení 

nájemní smlouvy č. 392/2000. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Z. Kříž), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

4.2. HARD BIKERS Kuřim – výpůjčka pozemku v lokalitě Kolébka 
(Příloha č. 4, 4C, 4D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Cyklistický klub HARD BIKERS Kuřim, se sídlem Komenského 667, 664 34 Kuřim, má zájem 
o rozšiřování členské základny, zejména ze strany dětí a mládeže. Za tímto účelem má klub v plánu 
vybudovat cyklistické hřiště „pumptrack“, které na omezené ploše přináší dětem a mládeži zábavu 
odpovídající dnešním standardům. 
K tomuto záměru si cyklistický klub vytipoval pozemek parc. č. 3117/12 v k. ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví města Kuřim – vizte př. C. 
Na základě výše uvedeného požádal cyklistický klub o bezplatný pronájem části pozemku 
parc. č. 3117/12 o výměře 1 000 m

2
 na dobu 10 let.  

RM dne 27. 11. 2013 žádost projednala a schválila usn. č. 728/2013:  
728/2013 
RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 3117/12 o výměře cca 1.000 m

2
 HARD 

BIKERS Kuřim, se sídlem Komenského 667, 664 34 Kuřim, IČ 69707952, na dobu určitou do 31. 12. 
2018. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh smlouvy o výpůjčce – vizte příloha D. 
 
Příloha C – situace - kopie katastrální mapy 
Příloha D – návrh smlouvy o výpůjčce 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – jak byly počítány metry čtvereční? 
P. Kavka – počítala je paní Fidrmucová. 
Z. Kříž – ve smlouvě musí být, že pozemek nebude užíván ke komerčním účelům. 
P. Kavka – pokud nebude užíván v souladu se smlouvou, potom je to výpovědním důvodem. 
 
Přijaté usnesení: 764/2013 - RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 3117/12 o výměře 

1.000 m
2
 HARD BIKERS Kuřim, se sídlem Komenského 667, 664 34 Kuřim, 

IČ 69707952, na dobu určitou do 31. 12. 2018. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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5. Pronájem pozemků určených k zemědělskému obhospodařování 
– HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 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. 
 
Pronájem pozemků projednala RM dne 18. 11. 2013 a přijala následující usnesení: 
 
718/2013 
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 HERBASTAR, spol. s r.o., 

se sídlem Moravské Knínice 90, IČ 47915951, na dobu určitou do 31. 12. 2018 s valorizací. 
 
719/2013 
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 a 3625/23 vše v k. ú. Kuřim a parc.č. 507/4, 
507/8, 507/9, 507/23, 507/24, 507/29, 507/37, 524/13, a 524/17 vše v k. ú. Česká za cenu 0,1276 
Kč/m

2
/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 s valorizací. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrhy nájemních smluv – viz příloha A, B. 
 
Příloha A – návrh nájemní smlouvy HERBASTAR, spol. s r.o. 
Příloha B – návrh nájemní smlouvy AGROSTYL, spol. s.r.o. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá na webu města zveřejnit mapy, kde budou barevně vyznačeny pronájmy pozemků, 
zvláště pozemky společnosti Herbastar a Agrostyl. 
 
Přijaté usnesení: 765/2013 - RM schvaluje 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, 
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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 

HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem Moravské Knínice 90, IČ 47915951, na dobu 
určitou do 31. 12. 2018 s valorizací. 

 
Přijaté usnesení: 766/2013 - RM schvaluje 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 a 3625/23, vše v k. ú. 
Kuřim, a parc. č. 507/4, 507/8, 507/9, 507/23, 507/24, 507/29, 507/37, 524/13 
a 524/17, vše v k. ú. Česká, za cenu 0,1276 Kč/m

2
/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 s valorizací. 

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

6. „Periodická údržba veřejného osvětlení v Kuřimi“ - dodatek č. 8, 
SoD č. 53/2007 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. Štarha, zpracovala Ing. Kubová) 
 
Dne 31. 12. 2013 končí platnost smlouvy o dílo č. 53/2007 na periodickou údržbu veřejného osvětlení. 
Dodatkem č. 8 ke smlouvě je řešeno prodloužení času plnění a navýšení počtu světelných míst. Čas 
plnění je v dodatku upraven na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Do majetku města přibyly nové 
světelné body v souvislosti s obnovou částí veřejného osvětlení v lokalitách U Potoka - podchod pod 
ČD, U Potoka – propoj s ul. Štefánikovou, za Lidlem, v ul. Skřičkova, v ul. Tyršova a v ul. 
Rychlonožkova. Z tohoto důvodu se navyšuje počet světelných míst z původních 1170 na 1198. 
V příloze tohoto dodatku je uveden počet a umístění všech udržovaných světelných míst. Cena za 
provoz jednoho světelného bodu zůstává beze změny, tj. 16,-Kč bez DPH/1 měsíc. 
OI doporučuje uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 53/2007 se společností Elios, s.r.o., se sídlem 
Heršpická 758/13, 656 92 Brno. 
 
Příloha: dodatek č. 8 
  tabulka - seznam světelných míst 
 
Diskuse: 
O. Štarha – navrhuje uzavřít objednávku a bezodkladně připravit výběrové řízení. 
P. Kavka – dodatkem se rozšiřoval i počet svítidel. 
Z. Kříž – můžeme uzavřít dodatek na období cca 1 měsíce? 
O. Štarha – řešme to objednávkou. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 53/2007 se 

společností ELIOS, s.r.o., se sídlem Heršpická 758/13, 656 62 Brno, IČ 00545147, 
kterým se mění čas plnění a počet světelných míst. 

Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
Z jednání odešel v 13,31 hod. P. Kavka. 
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7. „Městská sportovní hala v Kuřimi“ - uzavření dodatku č. 1 k SOD 
č. 2013/D/0040 – změna 3 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Historie: 
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 může město sdělit až po projednání územní studie. OI předložil RM návrh 
dodatku s tím, že pokyn projektantovi bychom vydali max. do 28. 2. 2014, s rezervou na případné 
problémy při projednávání územní studie, pokud bychom pokyn nedodali tak by projektant pokračoval 
v DUR dle původní studie. Zároveň jsme žádali RM o zrušení původního usnesení č. 683/2013 ze dne 
31. 10. 2013. Usnesení nebylo přijato. 
OI žádá nově RM o projednání: 
Uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě, dodatek se týká posunu termínu předání DUR 
(dokumentace pro územní rozhodnutí). 
Původní termín předání DUR do 31. 12. 2013 - tento nelze splnit, poněvadž projektant nemá 
jednoznačné zadání, jak má pokračovat. 
Nově navrhovaný termín předání DUR - naformulovaný v dodatku: 
Do pěti měsíců od písemného pokynu objednatele. Pokyn objednatele s požadavky na řešení DÚR 
bude doručen zhotoviteli emailem nejpozději do 30. 3. 2014. V případě, že do termínu 30. 3. 2013 
objednatel pokyn nevydá, vyzve zhotovitele k jednání o prodloužení termínu předání DUR. 
 
Přílohy: - dodatek č. 1 k SOD 2013/D/0040 (třetí návrh) 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – proč nemá projektant jednoznačné zadání? 
O. Štarha – protože se nemůžeme dohodnout. 
D. Sukalovský – nyní se jedná pouze o termín. 
 
Přijaté usnesení: 767/2013 - 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. 
 
Přijaté usnesení 768/2013 - 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 předání dokumentace 
pro územní rozhodnutí. 

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

8. Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova 
Evidenční číslo projektu:  CZ.1.02/1.1.00/12.15614 
Akceptační číslo projektu:  12130791 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, 8D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. P. Kubová) 
 
Na veřejnou zakázku je v návrhu rozpočtu města Kuřimi na rok 2014 počítáno s částkou 24.000.000 
Kč. 
Ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky společností KANSPO připravil OI výzvu a zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele stavby. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou v otevřeném řízení. Předpokládaná hodnota zakázky je 19.914.850 Kč. Zakázka bude 
spolufinancována z fondů Evropské unie, v rámci 39. výzvy Operačního programu Životního prostředí 
ve výši 5.337.829 Kč. 
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OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
Kuřim, odkanalizování ul. Hybešova, znění výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace, návrh 
SOD a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1.  Jiří Filip Koláček, MBA 
2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž 
3. Ing. Petr Němec   3.  Ing. Miluše Macková 
4. Miloslav Jílek    4.  Ing. Jiří Vítek (zástupce projektanta) 
5. Ing. Pavel Šudák   5.  Ing. Pavla Kubová 

 
Přílohy: Výzva k podání nabídky 
 Zadávací dokumentace 

Návrh SOD 
Odůvodnění veřejné zakázky 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský - D. Holman žádá o výběr formou elektronické aukce. 
O. Štarha – také ho o tom informoval. 
Z. Kříž – upozorňuje na drobné nesrovnalosti - liší se předpokládaná hodnota zakázky, v materiálu je 
uvedeno 19.914.850 Kč, a ve výzvě je uvedeno 19.914.950 Kč. Lhůta pro podání nabídek je příliš 
krátká, navrhuje prodloužit ji minimálně o týden. 
D. Sukalovský – musí se výzva vyhlásit dnes? 
O. Štarha – myslí si, že nemusí. Stahuje tedy materiál z jednání. 
Z. Kříž – v zadávací dokumentaci je napsáno, že oznámení o zakázce bylo zveřejněno dne 1. 12. 
2013, opravdu to tak je? 
A. Zimmermannová – jedná se patrně o zveřejnění na centrální adrese. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky Kuřim, odkanalizování ul. Hybešova, schvaluje výzvu k podání nabídky, 
zadávací dokumentaci, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise. 

 
 
 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/O/0118 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. 606/2013 ze dne 25. 9. 2013 byla uzavřena smlouva 
č. 2013/O/0118 o umístění reklamy na silničním zábradlí s paní Ing. Dagmar Hiršovou. Předmětem 
smlouvy je umístění 1 ks reklamního banneru na silničním zábradlí v křižovatce na nám. 1. května do 
20. 12. 2013. 
Ing. Dagmar Hiršová podala žádost o prodloužení termínu umístění reklamního banneru do 31. 3. 
2014. 
 
Příloha č. 1. Dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 769/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2013/O/0118 s Ing. 

Dagmar Hiršovou, bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 75354748, kterým se 
prodlužuje termín umístění 1 ks reklamní plochy na silničním zábradlí na nám. 
1. května do 31. 3. 2014 za cenu 1.613,30 Kč. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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10. Stanovení oddávacích dnů pro rok 2014 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí navrhuje na schválení oddávací dny pro rok 2014 dle přiloženého 
seznamu. 
Přijaté usnesení: 770/2013 - RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2014. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

11. Upozornění na nepřesnou informaci ředitele ZŠ Kuřim, Tyršova 
1255 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 27. 11. 2013 uložila řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi, předložit do 10. 12. 
2013 zprávu se zdůvodněním těchto bodů: 
 
1. Údajně neoprávněné jednání zástupců školy ve věci žáka V. V. s dětskou lékařkou z roku 

2009. 
- kdy byla schůzka zástupců školy s dětskou lékařkou žáka V. V. MUDr. Jarošovou (datum 
schůzky) 
- proč neexistuje písemný záznam z výše uvedené schůzky a jestli existuje, proč nebyl předložen 
- proč jste o této schůzce předem neinformoval zákonného zástupce žáka V. V 
- proč jste o tomto jednání neinformoval zákonného zástupce žáka posléze písemnou formou, a to 
ani po písemných žádostech ze dne 21. 05. 2011 a 31. 08. 2012, na které jste nereagoval 

2. Záznam údajného „výslechu“ žáka V. V., jako jednoho z účastníků údajného incidentu mezi 
žáky V. V. a A. S. 
- kdo z pedagogických pracovníků a svědků byl přítomen u údajného incidentu mezi žáky V. V. 
a A. S. (na „Záznamu o úrazu“ jsou nečitelné podpisy svědků a zaměstnance, který vykonával 
dozor) 
- proč byl „Záznam o úrazu“ Vámi sepsán až 02. 12. 2009, když k incidentu došlo 15. 10. 2009 
- proč jste o údajném „výslechu“ žáka V. V. předem neinformoval zákonného zástupce žáka  
- datum konání údajného „výslechu“ žáka V. V., kdo ho vedl a kdo psal zápis 
- na základě čeho a kdo rozhodl o tom, jestli se v případě incidentu mezi žáky V. V. a A. S. jednalo 
o šikanu, či ne 

3. Revize „Krizového plánu“ školy. 
- zdůvodněte, proč jste uvedl, že „Krizový plán“ školy byl v období počínaje dnem 04. 12. 2012 
několikrát posuzován ČŠI, naposledy ve dnech 16. – 18. dubna 2013 a je v souladu s právními 
normami. 

 
Odpovědi požadovala zákonná zástupkyně bývalého žáka školy V. V. paní Lenka Valentová, která se 
obrátila na radu města. Navrhuji, aby jí bylo zdůvodnění ředitele školy zasláno písemně. 
Dne 10. 12. 2013 byla radě města doručena písemná zpráva ředitele školy, ve které zdůvodňuje 
postup školy v jednotlivých výše uvedených bodech (vizte příloha). 
 
Přílohy: Odpověď na výzvu Rady města Kuřimi. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – odpověď by měl zaslat ředitel. 
D. Sukalovský – paní Valentová žádala město, proto jí musíme odpovědět my. 
 
Přijaté usnesení: 771/2013 - RM bere na vědomí zprávu ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislava Plchota 
a souhlasí s jejím zasláním paní Lence Valentové. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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12. Žádost o odpuštění částky za pronájem sálu v KD 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 20. 11. 2013 byla doručena žádost občanského sdružení „Kuřimský dámský klub“ (dále jen 
KUDAK) ve věci odpuštění částky 11.620 Kč za pronájem velkého sálu v KD Kuřim. Žádost se dále 
týká přezkoumání sazeb za pronájem komerčním prodejním firmám, které využívají velký sál KD 
k prodejním akcím. 
Uvedenou žádostí se na svém jednání dne 27. 11. 2013 zabýval Výbor pro kulturu a spolkový život 
ZM Kuřimi a s uvedeným požadavkem nevyjádřil souhlas. 
Vzhledem k tomu, že je žádost adresovaná i Radě města Kuřimi žádáme o vyjádření k této žádosti. 
Výše fakturace za pronájem sálu sdružení KUDAK byla celkem 26.620 Kč (faktura č. 1300143). 
Sdružení zaplatilo za pronájem sálu částku ve výši 15.000 Kč. Tato částka byla sdružení KUDAK 
poskytnuta z Programu finanční podpory v roce 2013. Prominutí se tedy týká částky 11.620 Kč. 
Nájem je hrazen podle ceníku schváleného radou města. V případě zvláštního zřetele může Rada 
města Kuřimi i společenské centrum navrhnout snížení nájmu. 
 
Příloha: žádost sdružení KUDAK 
 faktura č. 1300143 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nyní materiál stahuje z jednání. 
Z. Kříž – žádá nachystat jako rozpočtové opatření. Stejně tak jako v případě materiálů č. 2 – navyšme 
raději fond kulturní a spolkové činnosti a potom poskytněme subjektům příspěvek. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí pohledávky ve výši 11.620 Kč za pronájem velkého sálu 

v kulturním domě Občanskému sdružení Kuřimský dámský klub, Na Královkách 
897, 664 34 Kuřim, IČ 01567462, dle nájemní smlouvy č. 30/2013. 

 
 
 

13. Zápis komise stavební ze dne 9. 12. 2013 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 9. 12. 2013 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu bylo projednání stanoviska k I. etapě územní studie sportovního areálu za poliklinikou 
v Kuřimi. 
 
Dále byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 

- Přístavba skladové a expediční haly v areálu Slévárny a.s. Kuřim 
- Parkování v ul. Jungmannova Kuřim 
- Rekreační objekty - Jinačovice 

 
Příloha: zápis z jednání komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 772/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 9. 12. 

2013 v bodech č. 2 a 4, schvaluje body č. 1 a 3. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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14. Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2014 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. P. Kubová) 
 
V návaznosti na smlouvu o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Kuřimi 
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., zaslaly návrh cen vodného a stočného pro rok 2014. 
Zvýšení tarifů oproti úrovni roku 2013 činí 4,9 %. 
 

ROK 
VODNÉ      

(bez DPH) 
Kč/m3 

STOČNÉ     
(bez DPH) 

Kč/m3 

CELKEM 
Kč (bez 
DPH) 

DPH % 
ZA UŽÍVÁNÍ 

INFRASTRUKTURY 
Kč (bez DPH) 

2014 29,33 32,36 61,79 15 7 700 000,00 

2013 27,30 31,49 58,79 15 6 200 000,00 

2012 26,31 30,10 56,41 14 5 600 000,00 

2011 25,51 29,19 54,7 10 5 100 000,00 

2010 24,27 27,73 52 10 4 700 000,00 

 
Příloha: Dopis od Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., ze dne 8. 11. 2013 
 
 
 

15. Informace o postupu revitalizačních akcí u nichž je požádána 
dotace z OPŽP: „Revitalizaci nivy a toku Lučního potoka, I. etapa“, 
„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ 
a „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
(Příloha č. 15, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Město v letošním roce obdrželo příslib na udělení dotací z Operačního programu životní prostředí na 
tři samostatné projekty, z toho jeden se týká obnovy zeleně na veřejných prostranstvích města a dva 
jsou krajinotvorné (zjednodušeně – vzniknou tůňky a travnaté pásy mezi „myší dírou“ – podchodem 
pod vlečkou a rybníkem Srpek). 
 
V projektu na zeleň ve městě bylo doporučeno JUDr. Navrátilem raději zrušit vyhlášené výběrové 
řízení a počkat do ledna s vyhlašováním nového (viz samostatný příspěvek do Rady). V případě 
úspěšného výběru uchazeče v příštím roce s ním bude podepsána smlouva a po odeslání na Státní 
fond životního prostředí se dát očekávat Smlouva o poskytnutí dotací, která bude předložena 
Zastupitelstvu ke schválení a zavázání se dofinancování tohoto projektu. Pak nastoupí samotná 
realizace, která bude ukončena do konce roku 2014. 
 
V případě tůněk a pásů je situace složitější. Je to dáno množstvím vlastníků pozemků, na nichž se 
mají revitalizační opatření provést a také sousedů, kteří se cítí projektem dotčeni (např. pan Benedikt, 
kterému Agrostyl vypověděl nájem z celého pozemku, byť jeho pozemek není do projektu zahrnut). 
Navíc uzavření smluv o prodeji, směně a nájmu musí předcházet samotnému výběrovému řízení na 
realizátora obou projektů! Aby bylo možné stihnout nejzazší termín pro splnění podmínek dotace 
(duben 2014), musel by majetkoprávní odbor dostat pokyn k uzavírání těchto smluv již v lednu 2014 
(složitost vidíme především v jednáních o směnách pozemků, které mohou být uzavřeny až po 
odkoupení pozemků v této lokalitě – v případě nedohody byť jen s jediným vlastníkem nebudeme 
schopni doložit vlastnická práva a tím porušíme podmínky dotace). Upozorňujeme tedy, že město 
vloží cca 1 mil Kč do nákupů pozemků na realizaci obou projektů a není tím zaručeno, že budou 
využity pro realizaci naplánovaných akcí. Navíc dalším rizikem je posun obou projektů až na září 
2014, kdy budou teprve pozemky vyvázány z nájemních smluv Agrostylu. Pokud se nenajde 
realizátorská firma, která bude schopna ukončit projekty do března 2015, tak opět nesplníme 
podmínky dotace. Podle dotazu na projektanta sice na zvládnutí obou projektů stačí 3 měsíce, ale při 
nepřízni počasí nebo podcenění náročnosti realizátorem nemusí realizace být dokončena včas. 
Z těchto důvodů je třeba stanovit, zda město nadále usiluje o pokračování v obou (případně 
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jednom) projektu za výše popsaných rizik, nebo ne. Podle toho by dále postupoval odbor životního 
prostředí a odbor majetkoprávní. 
 
 
 

16. Zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné podlimitní 
zakázky města Kuřimi „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Dne 2. 12. 2013 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele zakázky: „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
jako podlimitní zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Členové hodnotící komise byli: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Oldřich Štarha, Ing. Miluše 
Macková, JUDR. Petr Navrátil a Ing. Jitka Sikorová. Celkem bylo v termínu podáno 7 nabídek, z nichž 
žádná nebyla vyloučena pro formální vady. U některých uchazečů by však muselo dojít k podání 
vysvětlení, neboť z podané nabídky nebylo možné jednoznačně určit, zda splnili či nesplnili 
požadovaná kritéria (uchazeč s nejnižší nabídkou u pracovníka s požadovaným vzděláním nedoložil 
jaký druh certifikace má, jen číslo, druhý uchazeč nerozepsal, jakých položek se týká subdodávka 
a čtvrtý uchazeč dokládal odborné vzdělání atestem ze stromolezectví). Na základě oslovení SFŽP- 
poskytovatelem dotace na projekt revitalizace zeleně – bude výběrové řízení zrušeno z formálních 
důvodů, nedodržení doby vyvěšení zadávací dokumentace, ke kterému došlo převěšením nečitelného 
skenovaného dokumentu výzvy. Podle právní rady JUDr. Navrátila vyhlášením nové výzvy v lednu 
2014 budeme moci využít změny v pravidlech zákona, výzva již nebude v režimu podlimitního řízení 
ale zakázky malého rozsahu a budeme moci mít ve výzvě podrobnější podmínky výběru (např. jaké 
nejmenší množství zaměstnanců může mít uchazeč či konkrétní minimální strojové vybavení 
uchazeče apod.). Z  těchto důvodů doporučuje zajišťující odbor zrušit výběrové řízení ze dne 2. 12. 
2013. 
 
Přílohy: Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 2. 12. 2013 
 
Přijaté usnesení: 773/2013 - RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ ze dne 2. 12. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 13,44 hod. Ing. O Štarha. 
 
 
 

17. Smlouva o sběru oděvů, obuvi a textilu na území města Kuřimi 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
V současné době máme odzkoušené pro sběr textilu kontejnery od společnosti REVENGE, a.s. 
s provozovnou v Boskovicích. Po dvou letech od umístění prvních kontejnerů se ukazuje, že průměrně 
se v městě vytřídí 1800 kg textilu měsíčně pomocí 4 kontejnerů umístěných na veřejných plochách 
a ve sběrném dvoře. Kromě výhody snížení komunálního odpadu tříděním textilu a obuvi nyní město 
získá i platbu, a to 1.500 Kč za každý kontejner a rok. Na rozmístění/odstranění kontejnerů se odbor 
ŽP domlouvá operativně s pracovníkem REVENGE, a.s. 
 
Příloha: Smlouva o sběru oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím kontejnerů společ. REVENGE, a. s. 
 
Přijaté usnesení: 774/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o sběru oděvů, obuvi a textilu 

prostřednictvím kontejnerů společnosti REVENGE, a. s, se sídlem Za Mototechnou 
1114/4, Praha 5, s provozovnou Dřevařská 1418/7, Boskovice, IČ 28101766, 
s roční platbou za umístění každého kontejneru 1.500 Kč ve prospěch města 
Kuřimi. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomni 2 (O. Štarha, D. Holman). 
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18. Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Kuřim 
(příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval: Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
V letošním roce požádalo město Kuřim Jihomoravský kraj o dotaci na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky SDH Kuřim a na výdaje spojené se zásahem jednotky SDH Kuřim při povodních. Na základě 
této žádosti obdrželo město Kuřim dotaci ve výši 5 460 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky 
SDH a 99.500 Kč na výdaje spojené s likvidací povodní. 
 
Příloha A: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
Příloha B: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
 
Přijaté usnesení: 775/2013 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 
pro JSDH Kuřim na rok 2013. 

 
Přijaté usnesení: 776/2013 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky 
SDH obcí nasazených v průběhu povodní v červnu 2013. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomni 2 (O. Štarha, D. Holman). 
 
 
 

19. „Úhrada vícenákladů za ztíženou správu mostního objektu“ - 
Dodatek ke smlouvě č. 21/68 – 3/12 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. P. Kubová) 
 
Město Kuřim je vlastníkem oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem 
srážkových vod z komunikace v lokalitě Kolébka. Sběrač je zaústěn do propustku pod železniční tratí. 
Z tohoto důvodu byla sepsána smlouva č. 21/68 – 3/12 o úhradě vícenákladů za ztíženou správu 
mostního objektu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením 
RM Kuřimi č.153/2012 ze dne 4. 4. 2012. 
Na základě toho, že z původní smlouvy nebylo zcela zřejmé, jestli cena obsahuje nebo neobsahuje 
DPH, byl zpracován dodatek, ve kterém je DPH ošetřeno tak, že cena za svádění srážkových vod do 
propustku je 25.000Kč plus platná sazba DPH. 
 
Příloha: dodatek ke smlouvě 
 smlouva č. 21/68 – 3/12 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – nesouhlasí. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 21/68 – 3/12 se Správou 

železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, ve kterém se upřesňuje částka 
úhrady vícenákladů za ztíženou správu mostního objektu. 

Hlasováno: pro 0, proti 1 (Z. Kříž), zdrželi se 2 (D. Sukalovský, J. Koláček), nepřítomni 2 
(O. Štarha, D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
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20. Smlouva o dohledu „Bezbariérový podchod žst. Kuřim ze 
severní části města“ 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Smlouvou o právu provést stavbu č. 2012/B/0004 ze dne 8. 2. 2012 se město zavázalo, že do nabytí 
právní moci kolaudačního souhlasu nebo do dne, kterým bude Drážním úřadem vydáno rozhodnutí 
o zkušebním provozu, uzavře se SŽDC smlouvu o dohledu, jejímž předmětem budou kontroly 
a prohlídky objektů, které se po uplynutí udržitelnosti projektu v rámci podmínek pro poskytnutí dotace 
stanou vlastnictvím Správce železniční dopravní cesty. 
Drážní úřad byl vyzván k uvedení části stavby – tubusu podchodu, železničního svršku a spodku 
a příslušné nezbytné části dalších objektů - do zkušebního provozu. Kontrolní prohlídka stavby se 
uskuteční 19. 12. 2013. Poněvadž město není oprávněným subjektem k provozování drážních staveb, 
je potřeba uzavřít k tomu účelu smlouvu o dohledu podle vyhlášky č. 177/95 Sb. 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením této Smlouvy o dohledu. 
 
Přílohy: Návrh Smlouvy o dohledu 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – co budeme platit? 
D. Sukalovský – nebudeme přímo platit nic. Jako protislužbu po dobu platnosti smlouvy budeme 
uklízet podchod. 
J. F. Koláček – navrhuje, aby se na úklidu nádraží podíleli občané, které ubytováváme v objektech 
sociálního bydlení. 
D. Sukalovský – spíše se budou starat technické služby, ale dá se to nějak propojit. 
 
Přijaté usnesení: 777/2013 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dohledu se Správcem železniční 

dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, 
IČ 70994234, na stavbě „Bezbariérový podchod žst. Kuřim ze severní části města“. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomni 2 (O. Štarha, D. Holman). 
 
 
 

21. Méněpráce pro stavbu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 
Jungmannova Kuřim“ 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Na začátku září 2013 zjistil zhotovitel, že 2 posilovací stroje, pol. č. 29 PC154B a pol. 31 PC155E není 
možné na českém ani slovenském trhu pořídit, objednatel však trval na dodání nasmlouvaných strojů. 
Chybějící stroje zůstaly při předání stavby jako nedodělek. Přestože zhotovitel učinil maximální 
opatření pro zajištění těchto strojů ze zahraničí, 1 ze strojů byl nakonec dodán jiný. V současné době 
není reálné zajistit nápravu vady dodávky stroje, zejména proto, že do 31. 12. 2013 je nutno 
z hlediska podmínek poskytovatele dotace zakázku dokončit a zaplatit. Proto OI navrhuje, aby si 
objednatel dodaný stroj ponechal. Výdaj na tento stroj je však nezpůsobilý a objednateli tedy nebude 
přiznána dotace. Bylo předběžně dohodnuto, že zhotovitel vyfakturuje tento jiný stroj na základě 
samostatné objednávky se slevou ve výši 70 % ceny stroje a tím objednateli kompenzuje ztrátu dotace 
z 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. 5, jež tvoří jeho nedílnou součást. 
OI doporučuje schválit dodatek č. 5, kterým se předmět Smlouvy o dílo č. 2013/D/0031 ze dne 
23.7.2013 snižuje o vyčíslené méněpráce. 
 
Přílohy: Návrh dodatku č.5 k SOD 
 Změnový list č. 09 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – dodání stroje se bude řešit objednávkou? 
D. Sukalovský – ano, a to se slevou ve výši 70 % ceny stroje. Tím nám bude kompenzována ztráta 
dotace z této položky. 
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Přijaté usnesení: 778/2013 - RM souhlasí s odůvodněním méněprací a souhlasí s uzavřením 

Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0031 se zhotovitelem zakázky 
„Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim “, společností SWIETELSKY 
stavební s.r.o. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, D. Holman). 
 
 
 

22. Nabídka zřízení a provozování domova pro seniory a domova se 
zvláštním režimem – Pohoda, a.s., IČ 28568877, Smetanova 173/2, 
737 01 Český Těšín 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá J. F. Koláček, MBA, vyřizuje Bc. T. Sojková) 
 
Společnost SENIOR DOMY POHODA a.s. žádá po městu objekt k rekonstrukci o minimální ploše 
2.500 m2. Z kontextu žádosti plyne, že by to měl být nejlépe bytový dům, který by město za 
symbolickou cenu 1,- Kč prodalo, společnost by jej zrekonstruovala a provozovala jako domov pro 
seniory a domov se zvláštním režimem. Město Kuřim nedisponuje žádným podobným objektem, 
který by splňoval požadovaná kritéria. Odbor majetkoprávní nespatřuje výhody ve filosofii tohoto 
projektu. Město má dodat svou nemovitost a v budoucnu by mělo ještě přispívat na provoz 
soukromému provozovateli, ač samo přes příspěvkovou organizaci provozuje obdobné zařízení. OMP 
se jeví vhodnějším modelem provozování sociálních služeb pod přímou kontrolou města. 
 
OSVP společně s ředitelkou CSS Kuřim realizaci zřízení a provozování domova pro seniory a domova 
se zvláštním režimem soukromým subjektem nepodporuje. 
MPSV ani KÚ Jihomoravského kraje v rámci svého Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v současné době nepodporuje budování nových pobytových zařízení, naopak 
podporuje rozšiřování a zkvalitňování stávajících sociálních služeb a služeb terénních či 
ambulantních. Na tomto přístupu je postaven také 3. komunitní plán sociálních služeb města Kuřimi 
pro období roku 2012-2014 a je připravován plán další. 
Společnost požaduje uvedenou službu začlenit do komunitního plánu sociálních služeb s tím, že 
zabezpečí klientům 24 hodinovou péči a požaduje po městu příspěvek na provoz ve výši max. 
800.000 Kč. 
Město Kuřim zabezpečuje sociální služby svojí příspěvkovou organizací. Pokud se týká dalšího 
zkvalitňování a rozšiřování již stávajících sociálních služeb ORP Kuřim, je pro město kvalitnější 
a konstruktivnější variantou vybudování a financování odlehčovací služby. Tato sociální služba je již 
zařazena do současného komunitního plánu a byla by také sociální službou zajišťující péči o klienty 
24 hodin denně. Odlehčovací služba je sice službou pobytovou, avšak s délkou pobytu klientů 
na 3 měsíce, a navazuje na již zmíněné a MPSV podporované služby terénní. 
 
Příloha: Nabídka zřízení a provozování DpS a domova se zvláštním režimem 
 
 
 

23. Žádost o náhradu vzniklé škody – pokus o dohodu 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 18. 12. 2013 byla doručena žádost o náhradu vzniklé škody – pokus o dohodu od pana Jakuba 
Sowiňského. 
Důvodem žádosti je vzniklá škoda na vozidle RZ 5M0 xxxx, ke které došlo dle tvrzení p. Sowiňského 
při dopravní nehodě zapříčiněné neoznačenou dírou při okraji vozovky ve výši 43.496 Kč. Finanční 
odbor Městského úřadu Kuřim nárokoval náhradu škody u pojišťovny Kooperativa, která ale plnění 
odložila bez náhrady. Pan Sowiňski ale trvá na tom, že město je viníkem proto, že díru v komunikaci 
neoznačilo. Žádá tedy po městě Kuřim relativní polovinu náhrady vzniklé škody tj. 20.000 Kč. 
V případě, že nedojde ke společné dohodě, je pan Sowiňski připraven učinit další právní kroky a podat 
na město Kuřim v této věci žalobu. 
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Vyjádření odboru finančního: 
V žádosti o náhradu vzniklé škody pan Sowiňski uvádí nepravdivé údaje, když uvádí, že se jednalo 
o „neoznačenou díru při okraji vozovky“. Jednalo se o díru, která se nacházela na pozemku, v katastru 
označeném jako ostatní plocha – zeleň. Z toho vyplývá, že na předmětném pozemku není v žádném 
případě povoleno stání, i když se tak v praxi běžně děje a tudíž ke škodě na vozidle došlo při páchání 
dopravního přestupku, což pan Sowiňski zdokumentoval a je to patrno ze zaslaných fotografií 
(konzultováno na odboru dopravy). Ke stejnému názoru došli i likvidátoři hlášené pojistné události 
z Pojišťovny Kooperativa, výsledek byl panu Sowiňskému opakovaně zaslán. Na základě výše 
uvedeného nelze v žádném případě Žádost o náhradu škody uznat. 
 
 
Příloha: žádost 
 plná moc 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nejedná se jednoznačnou věc. Plocha je sice označená jako zeleň, ale město toto 
místo vysypalo štěrkem a tím dalo najevo možné parkování. 
J. F. Koláček – žádá o stažení materiálu z jednání a projednání až bude přítomen D. Holman. To on 
byl iniciátor navezení štěrku. 
 
 
Na jednání se dostavil v 13,58 hod. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního. 
 
 
A. Varmužka – p. Sowiňski v podstatě spáchal dopravní přestupek. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje náhradu vzniklé škody ve výši 20.000 Kč paní Lence Tomáškové, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 787 01 Šumperk. 
Hlasováno: pro 2 (D. Sukalovský, J. Koláček), proti 1 (Z. Kříž), nepřítomni 2 (O. Štarha, 
D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
Z jednání odešel ve 14 h. Ing. A. Varmužka. 
 
 
 
 

24. Wellness Kuřim - pořízení stroje 
(Příloha č. 24, 24A, , předkládá a zpracoval Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Společnost Wellness Kuřim žádá radu města vykonávající funkci valné hromady společnosti o souhlas 
se zakoupením běžeckého trenažéru dle objednávky v příloze. 
 
Příloha: objednávka 
 
Přijaté usnesení: 779/2013 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o., se 

sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, souhlasí s pořízením 
běžeckého trenažéru dle objednávky. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, D. Holman). 
 
 
 
 

25. Různé 
 
Z. Kříž – zastupitelstvo schválilo prodej televizních kabelových rozvodů. Bude potřeba řešit i rozhlas, 
který je na tyto rozvody napojen. 
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J. F. Koláček – žádá, aby v případě konání jakékoliv akce hasičů na ulici Zahradní, došlo k eliminaci 
možných škod na majetcích občanů. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14,02 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 18. 12. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 12. 2013 
2, 2A – 2D  Zkušebny hudebních skupin v Kulturním domě Kuřim 
3, 3A   Objekt sociálního bydlení 
4, 4A – 4D Hana Maslaňáková, xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – pronájem pozemku pod 

prodejním stánkem na ul. Legionářská 
Dana Kalová, xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o zrušení dohody o ukončení 
nájemní smlouvy 
HARD BIKERS Kuřim – výpůjčka pozemku v lokalitě Kolébka 

5, 5A, 5B Pronájem pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – 
HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 

6, 6A, 6B „Periodická údržba veřejného osvětlení v Kuřimi“ - dodatek č. 8, SoD 
č. 53/2007 

7, 7A „Městská sportovní hala v Kuřimi“ - uzavření dodatku č. 1 k SOD 
č. 2013/D/0040 – změna 3 

8, 8A – 8D  Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“ 
9, 9A Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/O/0118 o umístění reklamní plochy na 

silničním zábradlí 
10, 10A   Stanovení oddávacích dnů pro rok 2014 
11, 11A   Upozornění na nepřesnou informaci ředitele ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 
12, 12A, 12B  Žádost o odpuštění částky za pronájem sálu v KD 
13, 13A   Zápis komise stavební ze dne 9. 12. 2013 
14, 14A   Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2014 
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15 Informace o postupu revitalizačních akcí, u nichž je požádána dotace z OPŽP: 
„Revitalizaci nivy a toku Lučního potoka, I. etapa“, „Protierozní zatravněné 
pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ a „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 

16, 16A Zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné podlimitní zakázky města 
Kuřimi „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 

17, 17A   Smlouva o sběru oděvů, obuvi a textilu na území města Kuřimi 
18, 18A, 18B  Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kuřim 
19, 19A, 19B „Úhrada vícenákladů za ztíženou správu mostního objektu“ -  Dodatek ke 

smlouvě č. 21/68 – 3/12 
20, 20A   Smlouva o dohledu „Bezbariérový podchod žst. Kuřim ze severní části města“ 
21, 21A, 21B  Méněpráce pro stavbu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ 
22, 22A Nabídka zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem – Pohoda, a.s., IČ 28568877, Smetanova 173/2, 737 01 Český Těšín 
23, 23A, 23B  Žádost o náhradu vzniklé škody – pokus o dohodu 
24, 24A   Wellness Kuřim - pořízení stroje 


