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Z á p i s   č í s l o  02/2014 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 15. 1. 2014 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  Zdeněk Kříž   člen rady 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,02 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 1. 2014 
 

2.  Schválení nájemní smlouvy člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
2.1.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
2.2.  Jana Musílková – žádost o zařazení do pořadníku 
2.3.  Zkušebny hudebních skupin v Kulturním domě Kuřim – záměr na pronájem 
2.4.  Zdeněk Kupsa – žádost o slevu z nájmu 
2.5.  Zborovská 828-830 – kryt CO – záměr na pronájem 

 
3.  Nákup energií na komoditní burze – informace 

 
4.  Spolupráce s internetovým portálem Seznam.cz 

 
5.  Pořádání farmářských trhů 

 
6.  Sociální fond 2014 - změna 

 
7.  Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na 

„Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
 

8.  Schválení 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“ 

 
9.  Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2014 

 
10.  Zpráva ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 

příspěvkové organizace o vyhotovení inventarizace 
 

11.  Novela § 166 školského zákona o jmenování a odvolávání ředitele školy, 
školského zařízení 

 
12.  Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2013 

 
13.  Smlouva o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
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14.  Žádost o odpuštění částky za pronájem sálu v KD 

 
15.  Dodatek č. 15 k mandátní smlouvě 

 
16.  Změna vázací doby u obecních nájemních bytů postavených s přispěním dotace 

v letech 1997 – 2000 
 

17.  Přestavba kotelny na víceúčelový sál, uzavření smlouvy o přeložce zařízení 
distribuční soustavy 

 
18.  Návrh na zrušení členství v Národní síti Zdravých měst ČR 

 
19.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

 
20.  Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 1. 2014 

 
21.  Zápis komise stavební ze dne 13. 1. 2014 

 
22.  Žádost o umístění odkazu stránek 

 
23.  Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 1. 2014 
(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 8. 1. 2014. 
 
Diskuse: 
D. Holman – usnesení č. 306/2012 – informace není aktuální. Usnesení č. 700/2012 – žádost 
odeslána 12. 7. 2013 a do dnešního dne jsme nezjistili stav? Usnesení č. 91/2013 je splněno. 
Usnesení č. 400/2013 – čeho se týká? 
D. Sukalovský – týká se vlastních optických vláken. S prodejem to souvisí tak, že budeme muset 
uzavřít smlouvu s novým vlastníkem. 
D. Holman – žádá upřesnit informace o plnění. Usnesení č. 500/2013 – chce studii „Parkování v ul. 
Jungmannova, Kuřim“ vidět. Kde byla projednávána? 
D. Sukalovský – studie je hotova, v RM jsme ji vzali na vědomí, ale realizaci by nedoporučoval. 
D. Holman – aby nedošlo k tomu, že se bude studie rozšiřovat nebo přepracovávat. K usnesení 
č. 614/2013 týkající se optimalizační studie „Městská sportovní hala v Kuřimi“ je třeba nejprve předložit 
návrh řešení územní studie Sportovního areálu do ZM, aby se mohla optimalizační studie konečně 
uzavřít. 
A. Zimmermannová – myslí si, že územní studie není dokončena. 
O. Štarha – bude předložena do příštího zasedání ZM. 
D. Holman – návrh řešení může být předložen do zastupitelstva města dne 21. 1. 2014. Rada města 
by měla vydat usnesení, že doporučuje řešení územní studie a toto předložit do zastupitelstva. 
O. Štarha – M. Kotek má jisté výhrady. Je tedy vůle to do zastupitelstva dne 21. 1. 2014 předložit? 
Bylo by vhodné, aby se jednání zúčastnil J. Kynčl. 
D. Holman – není potřeba čekat další 2 měsíce. J. Kynčl na jednání nebude potřeba. Prezentaci pro 
samosprávu už dělal, byla plná zasedačka, zastupitelé, členové komisí. Dále by se mělo pokračovat 
v intencích toho, co navrhl J. Kynčl. 
O. Štarha – bude tedy předloženo usnesení ve znění „ZM schvaluje řešení územní studie dle návrhu 
J. Kynčla“. 
 
Přijaté usnesení: 02/2014 - RM doporučuje ZM schválit řešení územní studie „ Sportovního areálu“ 

dle návrhu Ing. arch. J. Kynčla. 
Hlasováno: pro: 3, zdržel se 1 (J. Koláček), nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
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D. Holman – navrhuje všechny termíny usnesení, které mají termín plnění do 31. 12. 2013 prodloužit 
do 28. 2. 2014. 
 
Přijaté usnesení: 03/2014 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 8. 1. 2014 

a prodlužuje termín plnění usnesení č. 306/2012, 700/2012, 161/2013, 400/2013, 
500/2013, 614/2013, 686/2013, 713/2013, 752/2013, 768/2013, 774/2013 do 28. 2. 
2014. 

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

2. Schválení nájemní smlouvy člena Bytového družstva Sv. Ján 
Kuřim, družstvo 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 10 v domě č. p. 1491 ul. Metelkova 
v Kuřimi. Dne 19. 1. 2004 byla uzavřena nájemní smlouva k bytové jednotce č. 1491/xx s manž. 
Jaromírem a Janou Weinlichovými. Paní Weinlichová předložila rozsudek Okresního soudu Brno – 
venkov o rozvodu manželství, který nabyl právní moci dne 17. 9. 2013, a požádala o změnu nájemní 
smlouvy. Současně předložila smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů. Z té vyplývá, 
že dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství zaniká společné členství účastníků v Bytovém 
družstvu Sv. Ján Kuřim, družstvo, a výlučným nájemcem družstevního bytu č. 1491/xx a členem 
družstva bude paní Jana Weinlichová. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
OMP vzhledem k výše uvedenému doporučuje uzavřít nájemní smlouvu pouze s paní Janou 
Weinlichovou. 
 
Přijaté usnesení: 04/2014 - RM schvaluje pronájem bytové jednotky č. 1491/xx paní Janě 

Weinlichové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

2.1. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 6 v domě č. p. 1469 ul. Hojerova v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 05/2014 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu práv a povinností 

spojených s členstvím v družstvu“ mezi manž. Ing. Helenou a Bc. Romanem 
Janouškovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a manž. MUDr. 
Lucií Valouškovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 621 00 Brno, a Ing. Janem 
Valouškem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 756 63 Krhová, a schvaluje budoucí 
pronájem bytové jednotky č. 1469/x členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – 
manž. MUDr. Lucii Valouškové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 621 00 Brno, 
a Ing. Janu Valouškovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 756 63 Krhová. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
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2.2. Jana Musílková – žádost o zařazení do pořadníku 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Jana Musílková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je od 9. 3. 2011 v evidenci žadatelů 
o pronájem obecního bytu. 
OMP přípisem ze dne 3. 6. 2013 paní Musílkové oznámil, že její žádost o pronájem bytu bude dle Čl. 
5 odst. 5) Pravidel č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, odložena a po 
dobu 2 let nebude zařazována do pořadníku, a to z důvodu nedostavení se na výběrové řízení. 
Dne 18. 6. 2013 požádala paní Musílková o zrušení odložení její žádosti o pronájem bytu a žádala, 
aby byla i nadále zařazována do pořadníku. RM se touto žádostí zabývala na své schůzi dne 10. 7. 
2013. OMP navrhl usnesení ve znění: 
„RM uděluje výjimku z ustanovení v Čl. 5 odst. 5) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách, paní Janě Musílkové, trvale bytem Jungmannova 968, Kuřim 
a schvaluje zařazení žádosti o pronájem bytu paní Musílkové do následujícího pořadníku žadatelů 
o pronájem obecního bytu.“ 
Navržené usnesení nebylo přijato, tím bylo potvrzeno odložení žádosti o pronájem bytu paní 
Musílkové na dobu dvou let. 
 
Paní Musílková však přípisem ze dne 18. 12. 2013 požádala opět o bezodkladné znovuzařazení do 
pořadníku žadatelů o byt. Důvodem této její žádosti je svízelná sociální situace paní Musílkové. 
V žádosti uvádí, cit.: 
„V současném bydlišti žijeme pohromadě s mými rodiči i mými dospělými dětmi, které již mají 
partnery, a situace se stává neúnosnou. Moje majetkové poměry samoživitelky, mně taktéž 
neumožňují řešit tento stav nákupem bytu formou hypotéky, protože tuto mně žádný peněžní ústav 
neposkytne.“ 
 
Paní Musílková byla pravidelně od roku 2011 zařazována do pořadníku žadatelů o byt, kdy měla 
dostatek příležitostí k získání obecního bytu. 
Od roku 2011 nabízelo město paní Musílkové tyto volné bytové jednotky: 
 

bytová jednotka velikost období konání VŘ účast na VŘ 

Nádražní 1260/33 1+1    září 2011 nedostavila se 

Bezručova čtvrť 1122/7 1+kk    listopad 2011 nedostavila se 

Wolkerova 947/15 2+kk    květen 2012 nedostavila se 

Wolkerova 947/23 1+kk    květen 2012 nedostavila se 

Nádražní 1260/57 1+1    srpen 2012 
úředním zápisem odmítla 
nabízený byt 

Wolkerova 947/43 1+kk    říjen 2012 
úředním zápisem odmítla 
nabízený byt 

Tišnovská 1173/4 2+1 
   17. 4. 2013 

odmítla nabízený byt – 
VŘ bylo následně zrušeno 

   13. 5. 2013 nedostavila se 

Bezručova čtvrť 1123/8 2+1 
   17. 4. 2013 

neuspěla ve VŘ – VŘ bylo 
následně zrušeno 

   13. 5. 2013 neuspěla ve VŘ 

Wolkerova 947/23 1+kk    15. 5. 2013 neuspěla ve VŘ 

Wokerova 947/28 1+kk    15. 5. 2013 neuspěla ve VŘ 

 
Těchto možností nevyužila a její žádost o byt byla na dva roky odložena. OMP nedoporučuje radě 
města opětovné žádosti o zařazení do pořadníku vyhovět a udělit výjimku požadovanou dle Čl. 5 odst. 
5) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012. 
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Na jednání se v 14,22 hod. dostavil Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – paní Musílková již několikrát odmítla nabízený byt, nikdy se jí nezdál dost dobrý. 
 
Návrh usnesení: RM uděluje výjimku z ustanovení v Čl. 5 odst. 5) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, 

o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, paní Janě Musílkové, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a schvaluje zařazení žádosti o pronájem 
bytu paní Musílkové do následujícího pořadníku žadatelů o pronájem obecního 
bytu. 

Hlasováno: pro 1 (J. Koláček), zdrželi se 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman), nepřítomen 1 
(Z. Kříž). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

2.3. Zkušebny hudebních skupin v Kulturním domě Kuřim – záměr 
na pronájem 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková)  
 
Pan Bohuslav Bednář, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, byl dle nájemní smlouvy č. 389/2000, ve znění 
dodatků č. 1 – 5, nájemcem místnosti v I. podzemním podlaží kulturního domu. Dále byla s panem 
Bednářem uzavřena smlouva o spolupráci č. 234/2008, ve znění dodatku č. 1 – 4. 
Pan Martin Pospíšil, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byl dle nájemní smlouvy č. 31/2004, ve 
znění dodatků č. 1 – 5, nájemcem místnosti v I. podzemním podlaží kulturního domu. Dále byla 
s panem Pospíšilem uzavřena smlouva o spolupráci č. 233/2008, ve znění dodatku č. 1 – 4. 
Pan Bednář i pan Pospíšil využívali místnosti umístěné v I. PP ke zkouškám hudebních skupin. 
OMP předložil radě města k projednání prodloužení výše uvedených nájemních smluv a smluv 
o spolupráci. RM se tímto zabývala na své schůzi dne 18. 12. 2013. 
OMP navrhl tato 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 xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
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. 
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 xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 smlouvy o spolupráci č. 234/2008 s panem Bohuslavem 
Bednářem, trvale bytem xxxxxxxx 664 34 Kuřim, jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 30. 9. 
2014. 
Navržená usnesení nebyla přijata a veškeré smluvní vztahy skončily dnem 31. 12. 2013. Vzniklou 
situaci již nelze ošetřit dalšími dodatky. OMP doporučuje vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, záměr na pronájem předmětných nebytových prostor. 
S ohledem na připravovanou rekonstrukci KD budou případné smluvní vztahy uzavřeny do 30. 9. 
2014. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – kolik činí nájem za rok? 
P. Kavka – historicky se platilo 6.000 Kč/rok. Po změně se platilo 0 Kč. Dále potom 500 Kč/rok. 
O. Štarha – dohodli jsme se, že dáme všem nějaký standardní nájem a oni mohou požádat o dotaci. 
J. Koláček – navrhuje 500 Kč/ měsíc. 
P. Kavka – odpovídá tomu návrh za cca 40 Kč/m2/měsíc. 
D. Holman – nechal by to ve stejném režimu. 
P. Kavka – máme 2 zkušebny. Jednu využívá B. Bednář a druhou M. Pospíšil. 
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Přijaté usnesení: 06/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m
2
 umístěné 

v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku 
p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou do 30. 9. 2014 za nájemné 
40 Kč/m

2
/měs. panu Bohuslavu Bednářovi, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, za 

účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
 
Přijaté usnesení: 07/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m

2
 umístěné 

v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku 
p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 30. 9. 2014 za nájemné 
40 Kč/m

2
/měs. panu Martinovi Pospíšilovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 

za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

2.4. Zdeněk Kupsa – žádost o slevu z nájmu 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 817/2 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 
817, 818 a 819 v ul. Legionářská a nám. Osvobození v Kuřimi. Nájemcem této bytové jednotky je 
Česká republika, Vězeňská služba ČR, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, IČ 00212423. Vězeňská 
služba dále bytovou jednotku podnajímá svým zaměstnancům na základě smlouvy o podnájmu bytu. 
 
Od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013 byl podnájemcem pan Tomáš Pilarčík, od 1. 5. 2013 je podnájemcem 
pan Zdeněk Kupsa. Zástupce města Kuřimi ani zástupce správce bytu nebyli přizváni k předání bytové 
jednotky mezi panem Pilarčíkem a panem Kupsou. Dle sdělení p. Kupsy byl byt předán v pořádku, vč. 
plynoměru. Zřejmě neplněním svých závazků vůči dodavateli zemního plynu ze strany pana Pilarčíka 
však došlo k demontáži plynoměru dne 6. 8. 2013 (tedy ještě dříve, než došlo k přepisu odběrného 
místa u dodavatele zemního plynu na nového odběratele p. Kupsu). 
 
Pan Kupsa požádal dodavatele zemního plynu o znovupřipojení plynoměru. Bylo mu však sděleno, že 
je nutná kladná revizní zpráva plynového zařízení. Pan Kupsa se obrátil na revizního technika 
p. Slámu z Brna, který dne 19. 9. 2013 vystavil negativní revizní zprávu, z které vyplývá, že plynovod 
nesplňuje podmínky bezpečného provozu a nesmí být provozován. OMP tuto revizní zprávu obdržel 
dne 23. 9. 2013. tedy v době, kdy začíná topná sezona. OMP oslovil pana Cvrkala z Letovic, 
projektanta plynu, který vypracoval dvě možné varianty řešení. V obou případech navrhl výměnu kotle 
stávajícího za kotel v provedení „C“, tedy turbo kotel, a dále kompletní výměnu CU plynovodu za 
lisovaný nebo ocelový, svařovaný. OMP oslovil dvě firmy, které by provedli v co možná nejkratším 
termínu výměnu kotle a opravu plynového rozvodu. Obě nabídky měl OMP k dispozici dne 25. 10. 
2013. Dne 30. 10. 2013 byla vybranému zhotoviteli, panu Miroslavu Králi, Brno, poslána objednávka. 
Pan Král začal neprodleně s opravami. Vyskytly se však problémy s vložkováním komína nerezovou 
vložkou, kdy bylo zjištěno, že komínovým průduchem patřícímu k bytu č. 817/2 jsou protaženy 
nerezové trubky od topení v bytě ve 3. NP a nelze tudíž komín vyvložkovat. Po informování vlastníka 
bytu ve 3. NP došlo k nápravě a dne 21. 11. 2013 byly opravy zhotovitelem dokončeny. Dne 19. 11. 
2013 revizní technik p. Sláma vystavil kladnou revizní zprávu a pan Kupsa mohl nechat plynoměr 
připojit. K samotnému spuštění plynu došlo až 4. 12. 2013.  
Dne 18. 11. 2013 požádal pan Kupsa OMP o odpuštění nájmu, a to z důvodu nemožnosti řádně užívat 
byt – pro nevyhovující kotel a zapojení plynu nemohl v bytě topit, vařit a netekla teplá voda. K této 
žádosti se připojil i nájemce – Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim. Žádají o odpuštění nájmu (slevu 
z nájmu) za měsíce září, říjen a listopad 2013 ve výši 9.600,- Kč a současně žádají o odpuštění 
poplatku z prodlení, který vznikl nezaplacením nájemného za měsíce září, říjen a listopad 2013. Ke 
dni 15. 1. 2014 bude činit poplatek z prodlení částku 3.608 Kč. 
Poplatek z prodlení navrhuje OMP řešit na další schůzi rady města, podle toho, jaké rozhodnutí přijme 
rada ve věci slevy z nájmu. 
 
Vzhledem k tomu, že k demontáži plynoměru došlo začátkem měsíce srpna, OMP byl o této 
skutečnosti informován až koncem měsíce září, kdy tuto situaci začal neprodleně řešit, doporučujeme 
žádosti vyhovět od 24. 9. 2013 do 30. 11. 2013, tj. ve výši 7.140,- Kč. Podle § 698 odst. 1 občanského 
zákoníku má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel přes jeho 
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upozornění neodstraní v bytě nebo domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich 
užívání. 
 
Diskuse: 
P. Kavka – nevíme, jakým způsobem došlo k odmontování plynoměru. Nesdělili nám to. 
D. Sukalovský – měli by mít souhlas vlastníka. 
P. Kavka – v tomto případě nemusí. Nový nájemce je v bytě od května 2014 a plynoměr byl 
odmontován na začátku srpna. Při opětovné žádosti o připojení plynoměru neprošly revize. Sleva 
z nájmu by neměla být poskytnuta v celém rozsahu, když jsme nevěděli, že plynoměr není zapojen. 
D. Holman – s poměrnou částí souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 08/2014 - RM schvaluje slevu z nájemného za období od 24. 9. 2013 do 30. 11. 

2013 v celkové výši 7.140 Kč vztahující se k bytu č. 817/2 umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817, 818 a 819 v ul. Legionářská 
a nám. Osvobození v Kuřimi - České republice, Vězeňské službě ČR, se sídlem 
Soudní 1672/1a, Praha 4, IČ 00212423. 

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

2.5. Zborovská 828-830 – kryt CO – záměr na pronájem 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem nebytového prostoru č. 828/8 umístěného v I. podzemním podlaží 
bytového domu č. p. 828, 829, 830 v ul. Zborovská postaveného na pozemku p. č. 1832 vše v obci 
a k. ú. Kuřim. Tento nebytový prostor slouží jako kryt CO. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 19. 6. 2013 pod č. usnesení 380/2013 schválila záměr na 
pronájem tohoto nebytového prostoru o výměře 49,90 m

2
 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou a pravidelnou roční valorizací nájemného dle inflace. Záměr byl na úřední desce zveřejněn 
v době od 21. 6. 2013 do 9. 7. 2013. K záměru byly podány dvě nabídky: 
Pan Stanislav Kazda, předseda Společenství vlastníků jednotek bytového domu č. p. 828-830 ul. 
Zborovská (dále jen „SVJ“), požádal o pronájem nebytového prostoru za symbolickou 1,- Kč. Nebytový 
prostor by byl SVJ využíván k sušení prádla, skladování drobného materiálu ve vlastnictví SVJ 
(posypová sůl, barvy, smetáky, lopaty na sníh, …) a příležitostné uskladnění nábytku pro potřeby 
jednotlivých členů společenství při nenadálých událostech. 
Mgr. Aleš Vítek, bytem xxxxxxxxxxxx, Kuřim by zmíněný nebytový prostor využíval jako modelářskou 
dílnu pro kompletaci modelů a pro trvalé umístění běžného modelářského nářadí. Na vlastní náklady 
by provedl rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů, které by napojil na vlastní elektroměr. Za 
užívání tohoto nebytového prostoru nabídl Mgr. Vítek nájem ve výši 12.000,- Kč/rok. Dále v žádosti 
uvedl, že kryt je hlavně přes zimu využíván některými domácnostmi jako sušárna. Aby společenství 
o sušárnu nepřišlo, nabídl, že na vlastní náklady vybuduje sušárnu v bývalé prádelně a mandlovně – 
I. PP vchodu č. 830. 
 
RM se oběma nabídkami zabývala na své schůzi dne 21. 8. 2013. OMP navrhl dvě usnesení tohoto 
znění: 
RM schvaluje nájem nebytového prostoru č. 828/8 (ul. Zborovská) o výměře 49,90 m

2
, umístěného 

v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 828, 829, 830, postaveného na pozemcích p. č. 1832, 
1833, 1834, vše k. ú. Kuřim, za účelem zřízení modelářské dílny za cenu 12.000 Kč/rok s roční 
valorizací, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, panu Mgr. Aleši Vítkovi, trvale bytem 
Kuřim, xxxxxxxxxxxx. 
RM schvaluje nájem nebytového prostoru č. 828/8 (ul. Zborovská) o výměře 49,90 m

2
, umístěného 

v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 828, 829, 830, postaveného na pozemcích p. č. 1832, 
1833, 1834, vše k. ú. Kuřim, za účelem zřízení sušárny za cenu 1,- Kč/rok s roční valorizací, na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, Společenství vlastníků domu č. p. 828, 829, 830 na ul. 
Zborovská v Kuřimi, se sídlem Zborovská 828, Kuřim, IČ 26296501. 
O navržených usneseních nebylo hlasováno. Bylo přijato usnesení č. 517/2013, kterým byl zrušen 
záměr na pronájem předmětného nebytového prostoru. RM dále požadovala předložit do 
zastupitelstva města návrh na prodej krytu CO. 
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OMP proto nechal vypracovat Ing. Jiřím Taušem, Kuřim znalecký posudek a ocenění nemovitosti 
cenou obvyklou. Ing. Tauš odhadl obvyklou cenu ve výši 584.500,- Kč. 
Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 zabývalo případným prodejem krytu 
CO. Materiál byl však předkladatelem stažen z jednání. Ze zápisu z jednání zastupitelstva města lze 
vyvodit, že se členové zastupitelstva přiklání spíše k pronájmu než k prodeji krytu. 
 
OMP proto předkládá ke schválení vyhlášení záměru na pronájem krytu CO ve smyslu § 39 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). OMP doporučuje koncipovat záměr velmi obecně, aby byly 
splněny pouze základní náležitosti zákona o obcích a mohlo na něj reagovat širší spektrum uchazečů, 
ať už s nabídkami, tak s připomínkami. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – ptá se, zda kryt budeme opravdu pronajímat? 
A. Zimmermannová – navrhuje, aby si prostory krytu nechali pro potřeby MěÚ do doby, než bude 
opravena některá kotelna. Tyto prostory by byly potřeba pro archiv. 
D. Holman – ptá se, jak využijeme další kotelny? 
A. Zimmermannová – každý týden má požadavek na umístění archiválií. 
O. Štarha – opravy kotelen by se měly začít řešit. 
D. Holman – bere na vědomí, přesto by nechal možnost využít kryt obyvatelům domu, resp. vítězi 
výběrového řízení na pronájem. 
J. Koláček – byl by spíše proto využít kryt pro potřeby MěÚ. 
 
 
Na jednání se v 14,50 hod. dostavila paní Rudnická – obyvatelka bytového domu na ul. Zborovská. 
 
 
pí Rudnická – nechápe, proč chce město prostor pronajímat, když je potřeba prostory opravit a zbavit 
plísní a vlhkosti. 
D. Sukalovský – prostory je potřeba dát do pořádku. 
pí Rudnická – dům je ve vlastnictví společenství. Kryt CO byl obyvateli domu využíván jako sušárna. 
Na střeše se vybudovaly půdní byty a tím přišli o půdní prostory. Prostory krytu pořád potřebují. 
D. Sukalovský – vysvětluje právní stav – když se zřizovaly půdní vestavby, jednalo se o obecní byty. 
Po té, co se byty privatizovaly a odprodaly se do soukromých rukou, vzniklo družstvo vlastníků 
a společné prostory se staly majetkem družstva. Kryt byl z tohoto procesu vyjmut a pořád zůstal ve 
vlastnictví města Kuřim. Nejedná se tedy o prostor, který by byl společenství. Kryt byl sice vyřazen ze 
systému CO a využíván obyvateli, ale pořád je v majetku obce, a ta má právo o něm rozhodovat. 
Pokud přišla žádost o pronájem, potom musí město na tuto žádost nějak reagovat. 
J. Koláček – jaké je řešení v domech, které mají taky kryt? 
pí Rudnická – některé domy kryty mají, ale mají i spoustu jiných místností. 
D. Sukalovský – pokud chce společenství nějak legálně využívat prostory krytu, potom o ně musí 
požádat. Město musíme postupovat podle zákona a to vyhlásit záměr a přijmout ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku, tedy zpravidla nejvyšší podanou nabídku podle ceny. Pokud by postupovalo 
město jinak, musí své kroky řádně zdůvodnit. 
pí Rudnická – má nyní podpisy 12 obyvatelů domu, kteří chtějí kryt využít pro potřeby domu. 
D. Sukalovský – musíme se řídit zákony. 
pí Rudnická – máte majetek, proč tedy není kryt opraven? Kde je skutečný zájem o využití krytu? 
Společenství chce, aby jim byl kryt darován. 
D. Holman – kde je podaná žádost? Společenství se musí většinou hlasů shodnout, že v případě 
vyhlášení záměru na pronájem podá svou nabídku. 
J. Koláček – navrhuje stažení materiálu a koncepčně řešit všechny kryty CO. 
A. Zimmermannová – všechny kryty, které jsou vyřazeny z civilní obrany, jsou obsazeny pro potřeby 
MěÚ. 
O. Štarha – RM může poskytnout dar do výše 20 tisíc Kč, ale spíše by si svůj majetek mělo opravit 
samo. 
pí Rudnická – byly by potřeba nové izolace stropu, obnovit elektroinstalaci, vyměnit okýnka, penetrace 
zdí, speciální malba, která by zamezila zpětné pronikání vlhkosti do cihel. Žádá radu města, aby 
rozhodovala lidsky. 
D. Holman – rozhodovat lidsky, ale v intencích zákona. 
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P. Kavka – společenství vlastníků má omezenou způsobilost se smluvně zavazovat. Může uzavírat 
smlouvy související pouze se správou domu. Řešením může být podání žádosti jednotlivých vlastníků 
bytů o pronájem. 
pí Rudnická – obyvatelé domu se mohou ptát na výši za pronájem? 
P. Kavka – je to na vašem uvážení. Rozhoduje nejvyšší nabídka. 
D. Sukalovský – nabídku může podat kdokoliv. 
D. Holman – nabízí se několik možností – nabídku podá společenství vlastníků, nabídku podají fyzické 
osoby, v tomto případě někteří obyvatelé domu, nebo bude potřeba založit sdružení, které nabídku 
podá. 
O. Štarha – nabídka by měla obsahovat smysluplné využití, o které se můžeme bavit. 
pí Rudnická – bude se muset investovat do oprav. O tom je nutné nejdříve jednat. 
D. Holman – pokud investujete se souhlasem vlastníka, potom toto bude odečteno od nájemného. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání a žádá pí Rudnickou o zpracování záměru, jak by si 
družstvo vlastníků či někteří jeho členové představovali využití krytu. 
 
 
Z jednání odešla v 15,28 hod. paní Rudnická. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 828/8 (ul. Zborovská) 

o výměře 49,90 m
2
, umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 828, 

829, 830, postaveného na pozemku p. č. 1832, vše k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pravidelnou roční valorizací nájemného dle inflace. 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 2. 2014 ve 13:00 hodin. 

 
 
 

3. Nákup energií na komoditní burze - informace 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
V loňském roce se Město Kuřim zapojilo do centralizovaného nákupu energií na komoditní burze, kde 
byly nakoupeny dodávky médií pro rok 2014.  Centrálním zadavatelem byla společnost – Organizačně 
správní institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ: 01707060. 
Vítězové burzovních nákupů: 
a) elektrická energie - E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ 26078201, s jednotkovou cenou 964,- Kč/MWh bez DPH (tato cena se rozpočítává pak na 
jednotlivé distribuční sazby pro OMP neznámým koeficientem), 
b) plyn (maloodběr) - Pragoplyn, a.s., se sídlem Jungmannova 36/31, Praha, IČ 27933318, 
s jednotkovou cenou 704,- Kč/MWh bez DPH, 
c) plyn (velkoodběr) - Pragoplyn, a.s., se sídlem Jungmannova 36/31, Praha, IČ 27933318, 
s jednotkovou cenou 698,- Kč/MWh bez DPH. 
 
U plynu došlo oproti roku 2013 k nárůstu ceny o 10,- Kč/MWh, u elektřiny došlo k poklesu ceny 
z 1.203,- Kč/MWh na 964,- Kč/MWh. V případě zachování stejných objemů odběrů by mělo Město 
Kuřim za rok 2014 ušetřit částku ve výši cca 190.000,- Kč. Tato částka nezahrnuje úspory dalších 
subjektů založených nebo zřizovaných městem, neboť ty soutěžily samostatně. 
 
Náklady na nákup energií: 
a) poplatek centrálnímu zadavateli – 1.000,- Kč 
b) burzovní poplatky - 20.061,- Kč 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,29 hod. D. Holman a P. Kavka. 
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4. Spolupráce s internetovým portálem Seznam.cz 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Město Kuřim oslovila zástupkyně internetového portálu Seznam.cz, který nabízí obcím spolupráci 
zdarma. Jde o inzerci v katalogu Firmy.cz, kam kromě kontaktů a informací o městě a městském 
úřadě mohou být zařazeny městské organizace a podnikatelské subjekty, které si město vybere. 
Pokud budou zveřejněni pod hlavičkou města, pak je i jejich zveřejnění zdarma. 
Město může informovat o památkách, zajímavých místech apod. Toto vše se promítne na portál 
mapy.cz a zároveň do mobilní aplikace mapy.cz. 
V příloze předkládáme smlouvu ke schválení. 
 
Příloha: Text e-mailu 

Smlouva o spolupráci 
 
Přijaté usnesení: 09/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností Seznam.cz, 

a. s., IČ 26168685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, dle přílohy. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

5. Pořádání farmářských trhů 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
V loňském roce začala s organizací farmářských trhů v Kuřimi společnost z Opavy. Se zájmem 
stánkařů a občanů nebyli zástupci společnosti spokojeni, skončili tedy cca v září. Poté oslovil město 
p. Aleš Kadlec, který o pořádání farmářských trhů projevil zájem. Byly s ním dohodnuty stejné 
podmínky jako se společností pořádající trhy loni, tedy hlavním pořadatelem bude město, které zajistí 
propagaci a poskytne prostor (nám. Osvobození) a p. Kadlec zajistí přítomnost stánkařů. Trhy jsou 
naplánované jedenkrát v měsíci na pátek. 
V příloze předkládáme radě města ke schválení smlouvu o spolupráci. 
 
Příloha: Smlouva o spolupráci 
 
Přijaté usnesení: 10/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při organizaci farmářských 

trhů v roce 2014 s Alešem Kadlecem, se sídlem Nová 1057/4, Kuřim, IČ 11482907. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

6. Sociální fond 2014 - změna 
(Příloha č. 6, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Rada města Kuřimi schválila usnesením č. 732/2013 čerpání sociálního fondu pro rok 2014. Jednou 
z položek jsou stravenky. Hodnota stravenek byla zvýšena na 80 Kč a poměr úhrady 
zaměstnavatelem a zaměstnancem změněn na 50 % ku 50 %. Vzhledem k dostatku finančních 
prostředků na účtu sociálního fondu (vzniklo přebytkem z minulých let) navrhujeme zvýšit částku 
hrazenou zaměstnavatelem na 55 %. Vzhledem k tomu, že stravenky za leden budou vyúčtovány až 
začátkem února, je možné toto schválit k 1. 1. 2014. 
 
Přijaté usnesení: 11/2014 - RM schvaluje změnu užití Sociálního fondu dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
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7. Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého 
rozsahu na „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Jedná se o opakovanou výzvu na akci s názvem: „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ jejíž výběrové 
řízení na zhotovitele ze dne 2. 12. 2013 město Kuřim zrušilo na základě usnesení Rady č. 773/2013. 
JUDr. Petr Navrátil, který pro nás bude provádět výběrové řízení, připravil v souladu s novými pravidly 
pro veřejné zakázky dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, nový text 
výzvy. Vedoucí zajišťujícího odboru doporučuje Radě města schválit zahájení zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele výše uvedené zakázky, dále doporučuje Radě města Kuřimi schválit znění výzvy 
k podání nabídky malého rozsahu, 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 
 
Přijaté usnesení: 12/2014 - 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 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

8. Schválení 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. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Město v  roce 2013 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 z prosince 2013 a počkat do ledna 2014 s vyhlašováním nového výběrového řízení z důvodu 
změny pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Samotná realizace bude dle dopředu schváleného 
harmonogramu 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 
jednom) projektu za výše popsaných rizik, nebo ne. Podle toho by dále postupoval odbor 
majetkoprávní a odbor životního prostředí (resp. Klára Kiesslingová za dotace). 
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Na jednání se v 15,34 hod. vrátil D. Holman a P. Kavka. 
Na jednání se dostavila v 15,40 hod. Ing. J. Sikorová – vedoucí odboru životního prostředí. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – chybí náklady na údržbu. 
J. Sikorová – výhledově se jeví možné problémy, upozorňuje na ně dříve, než k nim dojde. 
U revitalizačního opatření zeleně ve městě proběhne nová výzva, dne 31. 1. 2014 bude vybrán 
uchazeč, který bude realizovat akci. Neočekává problémy, pozemky jsou města, projekt prošel. 
U revitalizačních opatření v krajině - pozemky jsou soukromých vlastníků. Odbor majetkoprávní 
připravil předkupní smlouvy na pozemky, které budou dotčeny stavbou. Byla oslovena paní Srncová, 
která ale jednání protahuje. 
P. Kavka – ze zákona je u zemědělských pozemků 1 roční výpovědní lhůta. 
D. Sukalovský – nestihneme dokončit v termínu a mohli bychom přijít o dotaci? 
J. Sikorová – mohlo by k tomu dojít. Ale u majitelů pozemků, kteří požadují směnu, potom může dojít 
k problémům, že nebudou chtít směnit za pozemky, které jim město nabídne. Peníze se do tohoto 
investují, ale v případě neúspěchu není krok zpět. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,44 hod. J. Koláček. 
 
 
D. Sukalovský – podle jeho názoru se nejedná o vyhozené peníze, pokračoval by dále. Pozemky 
budou ve vlastnictví města. 
P. Kavka – na tyto pozemky je vyčleněno cca 1,5 mil. Kč. Vidí rizika v komplikacích kolem prodeje. 
D. Sukalovský – nejedná se okamžité řešení. Pozemky budou součástí klidové zóny, která se bude 
vyvíjet a tvořit. 
J. Sikorová – myslí si, že nedojde k zamokření pozemků tak, jak je paní Srncovou předpovídáno. 
Studie to nedokládá. 
P. Kavka – pokud toto nyní rada města schválí, potom by bylo vhodné počkat na vyjádření 
zastupitelstva o rozpočtu. 
 
Přijaté usnesení: 13/2014 - RM schvaluje pokračování v revitalizačních projektech za rybníkem 

Srpek, tj. výkupu pozemků pro realizaci projektů s přislíbenou dotací. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (D. Holman), nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
Z jednání se odešla v 15,53 hod. Ing. J. Sikorová. 
 
 
 

9. Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2014 
(Příloha č. 9, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
Odbor správní a vnitřních věcí, navrhuje poskytnout prvnímu občanovi roku 2014 peněžitý dar 
v hodnotě 5000 Kč. Jedná se o „tradici“, která byla zavedena v roce 2000. Dřívější věcné dary 
nahradily od roku 2009 dary formou finančních hotovosti ve výši 5000 Kč. První narozený občan 
Kuřimi bude určen ze sestavy narozených občanů za měsíc leden 2014, získané přenosem dat 
z ISEO (informační systém evidence obyvatel), případně dle rodného listu. 
Finanční krytí  ORG 9002. 
 
Přijaté usnesení: 14/2014 - RM uděluje prvnímu narozenému občanovi města Kuřimi v roce 2014 

peněžitý dar ve výši 5.000 Kč. 
Hlasováno: pro 3, proti 1 (D. Holman), nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
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10. Zpráva ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 
– venkov, příspěvkové organizace o vyhotovení inventarizace 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 27. 08. 2013, na žádost ředitele školy, souhlasila RM s prodloužením termínu kompletní 
inventarizace majetku Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, a to do 31. 12. 2013. Zřizovatel uložil řediteli školy Mgr. Stanislavu Plchotovi, aby do 
08. 01. 2014 předložil RM zprávu o jejím vyhotovení. Dne 07. 01. 2014 byla ředitelem školy zpráva 
o vyhotovení inventarizace elektronicky zaslána. 
Zprávu RM předkládám v příloze a nechávám na jejím zvážení, zda je dostačující nebo zda vyzve 
usnesením ředitele školy k jejímu doplnění. 
 
Přílohy: Zpráva o vyhotovení inventarizace na ZŠ Kuřim, Tyršova. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – žádá doplnit do usnesení: „ukládá řediteli školy do 31. 1. 2014 předložit inventarizaci 
k 31. 12. 2013 včetně účetní závěrky a ukládá interní auditorce do 31. 3. 2014 provedení kontroly 
všech příspěvkových organizací“. 
A. Zimmermannová – řeší se ale inventarizace roku 2012, kterou měl ředitel doložit v květnu 2013, 
potom žádal o prodloužení termínu a dosud ji nedoložil. 
D. Sukalovský – interní auditorka má v plánu provádět kontroly podle ročního plánu interních auditů 
a veřejnosprávních kontrol. Žádá tedy inventuru majetku ke dni 31. 12. 2012 předložit do příštího 
jednání rady města dne 5. 2. 2014. 
 
 
Z jednání se v 15,58 hod. vzdálil O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 15/2014 - RM bere na vědomí zprávu ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, o vyhotovení inventarizace, 
ukládá řediteli školy do 31. 1. 2014 předložit inventarizaci k 31. 12. 2013 včetně 
účetní závěrky, a ukládá interní auditorce MěÚ Kuřim do 31. 3. 2014 provedení 
kontroly všech příspěvkových organizací. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, O. Štarha). 
 
 
 

11. Novela § 166 školského zákona o jmenování a odvolávání ředitele školy, 
školského zařízení 
(Příloha č. 11, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Novela zákona č. 472/2011 Sb., která mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), upravuje jmenování a odvolávání 
ředitele školy a školského zařízení. 
Ředitelem školy může být jmenován pouze ten, který splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele 
školy. Na pracovní místo ho jmenuje zřizovatel školy na základě jím vyhlášeného konkursního řízení 
na období 6 let. V průběhu posledních 6 měsíců tohoto období, nejpozději však 3 měsíce před jeho 
skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurs 
vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou 
ČŠI nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního 
poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let.  
 
Přechodná ustanovení k novele školského zákona. 
Řediteli příspěvkové organizace, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (01. 01. 2012) 
činnost ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 školského zákona nepřetržitě 
po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance 
dnem 31. 07. 2014.  
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Zřizovatel může rozhodnout takto: nejpozději do 30. 04. 2014 může zřizovatel vyhlásit konkurs 
nebo konkurs nevyhlásí a prodlouží řediteli školy dobu trvání pracovního poměru na dobu 
určitou o dalších 6 let. 
 
V letošním roce se přechodné ustanovení týká ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenky Slámové.  
Je na radě města, jak se rozhodne v případě nového jmenování postupovat.    
Pravidla konkursního řízení stanovuje MŠMT prováděcím právním předpisem. 
 
Zákonné podmínky pro odvolání ředitele školské PO: 
Zřizovatel odvolá ředitele v případě pozbytí některého z předpokladů pro výkon činnosti ředitele, 
nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení získání odborné kvalifikace, nesplnění podmínky 
získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol, z důvodu organizačních změn, 
jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa ředitele.  
Ředitele může zřizovatel odvolat z vedoucího pracovního místa v průběhu doby trvání pracovního 
poměru na dobu určitou z důvodů závažného porušení nebo neplnění právních povinností 
vyplývajících z jeho činnosti, úkolů a pravomocí, které bylo zjištěno zejména inspekční činností ČŠI 
nebo zřizovatelem, na návrh školské rady nebo ČŠI. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – souhlasí s vyhlášením konkurzu. 
 
 
 

12. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2013 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala L. Schneiderová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí předkládá ke schválení Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 
2013. 
 
Přijaté usnesení: 16/2014 - RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, O. Štarha). 
 
 
 

13. Smlouva o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze 
Zajišťující odbor (ZO):   Městská knihovna 
Odpovědná osoba:   Věra Štěpánová 
Zajištěno v rozpočtu města:  provozní rozpočet městské knihovny 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. F. Koláček MBA, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, která 
celostátně zajišťuje Virtuální Univerzitu třetího věku. 
Městská knihovna v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven 2011-2015 má zájem o rozšíření svých 
služeb o virtuální vzdělávací programy pro seniory. 
Přednášky budou zajištěny v prostorách knihovny v dopoledních hodinách 1x týdně, dle dispozic 
organizátorů vzdělávání. 
Kontaktní osobou bude Mgr. Eva Jourová, která má program vzdělávání dospělých v náplni práce. 
Každý účastník hradí najednou částku za celý cyklus. Tato částka se odvádí do příjmu města a je na 
základě faktury vyplacena ČZU. 
Město Kuřim ze svého rozpočtu nevydává žádné finanční prostředky na uvedený vzdělávací program. 
 
Příloha: Návrh Smlouvy o spolupráci + přílohy 
 
Přijaté usnesení: 17/2014 - RM schvaluje Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou 

v Praze na vzdělávání seniorů v rámci Virtuální Univerzity třetího věku. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, O. Štarha). 
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14. Žádost o odpuštění částky za pronájem sálu v KD 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, 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 byla tato předložena na jednání RM 
č. 40/2013 dne 18. 12. 2013 s požadavkem o vyjádření k této žádosti. 
Členové Rady města Kuřimi žádost vzali na vědomí a dohodli se na stažení materiálu a projednání na 
další schůzi RM. 
Návrhem člena RM bylo navýšení částky fondu pro kulturu a spolkovou činnost a poskytnutí příspěvku 
tomuto subjektu. Potom by tedy byla tato žádost postoupena Zastupitelstvu města Kuřimi dne 
21. 1. 2014, respektive by bylo na tomto zasedání požádáno o navýšení fondu rozpočtovým 
opatřením. 
 
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 – prominout nelze, bylo by lépe, kdyby požádali o dotaci z Programu finanční podpory. 
D. Holman – na pronájem dostali dotaci ve výši 15.000 Kč a žádají o prominutí zbytku? 
D. Sukalovský – ano. 
 
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. 

Hlasováno: pro 0, zdrželi se 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, D. Holman), nepřítomni 2 (Z. Kříž, 
O. Štarha). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

15. Dodatek č. 15 k mandátní smlouvě 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, 15C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. P. Kubová) 
 
Dodatek k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách 
rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ 
Příloha č. 1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2014 k mandátní smlouvě, 
uzavřené mezi městem Kuřimí a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., dne 24. 4. 2002. 
 
Předkládáme Radě města ke schválení Dodatek č. 15 k mandátní smlouvě - přehled skutečně 
vynaložených finančních nákladů za rok 2013 dle stavu a znalostí ve srovnání s náklady plánovanými 
v „Roční plán investic – seznam svěřených staveb pro rok 2013“. Do návrhu přílohy pro rok 2014 jsou 
zařazeny stavby, které byly v průběhu roku 2013 projednány se zástupci obou stran na koordinačních 
schůzkách. 
 
Předkládáme Radě města ke schválení přehled skutečně vynaložených finančních nákladů dle stavu 
a znalostí ke dni 26. 11. 2013 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb pro rok 2013“ 
 
Přílohy: Dodatek č. 15 k mandátní smlouvě uzavřené mezi Městem Kuřim a Brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi dne 24. 4. 2002 
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 Roční plán investic – seznam svěřených staveb pro rok 2014 
Předpokládaná skutečnost roku 2013 

 
Přijaté usnesení: 18/2014 - RM schvaluje dodatek k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské 

činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské 
infrastruktury v majetku města Kuřimi“ a souhlasí s přehledem skutečně 
vynaložených finančních nákladů za rok 2013 dle stavu a znalostí ve srovnání 
s náklady plánovanými v: „Roční plán investic – seznam svěřených staveb pro rok 
2013“. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, O. Štarha). 
 
 
 

16. Změna vázací doby u obecních nájemních bytů postavených 
s přispěním dotace v letech 1997 - 2000 
(Příloha č. 16, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Ministr pro místní rozvoj svými Rozhodnutími ministra č. 141/2013 a č. 142/2013 vyhlásil Výzvu 
k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek pro nakládání s byty postavenými s přispěním 
dotace v rámci programů a podprogramů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 
- 2013. 
Město Kuřim má v současné době 20 bytů, na kterých vázne zástavní právo na 20 let. V následující 
tabulce je uveden přehled, kterých bytových jednotek se zástavní smlouvy týkají a u kterých bytů je 
možné o zkrácení vázací doby požádat. 
 
 

Poř. 
č. 

Byt, velikost 
Konec blokační 

doby 
Možnost zkrácení 

na 10 let 
Požádáno/ 

nepožádáno 
Poznámka 

ul. Bezručova čtvrť 

1. 1120/8 (2+1) 

2017 ne nepožádáno 

možnost zkrácení vázací 
doby se týká bytů 
postavených s přispěním 
dotace v letech 1997 – 
2000, tyto byty byly 
zkolaudovány již v roce 
1996 

2. 1121/7 (2+1) 

3. 1121/8 (2+1) 

4. 1122/7 (1+kk) 

2017 ne nepožádáno 

možnost zkrácení vázací 
doby se týká bytů 
postavených s přispěním 
dotace v letech 1997 – 
2000, tyto byty byly 
zkolaudovány již v roce 
1996 

5. 1122/8 (2+kk) 

6. 1123/7 (2+1) 

7. 1123/8 (2+kk) 

8. 1124/8 (1+kk) 

ul. Na Královkách 

9. 898/10 (2+1) 

2018 ano 

během měsíce 
ledna 2014 

bude 
požádáno o 

zkrácení 
vázací doby 

 

10. 898/11 (2+1) 

11. 899/10 (2+1) 

12. 899/11 (3+1) 

13. 900/10 (2+1) 

14. 900/11 (3+1) 

15. 901/10 (1+1) 

16. 901/11 (4+1) 
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17. 896/10 (2+1) 

2020 ano 

během měsíce 
ledna 2014 

bude 
požádáno o 

zkrácení 
vázací doby 

 
18. 896/11 (2+kk) 

19. 897/10 (2+kk) 

20. 897/11 (2+1) 

 
Město Kuřim během měsíce ledna 2014 podá u Ministerstva pro místní rozvoj ČR žádost o zkrácení 
vázací doby a v případě zkrácení vázací doby požádá o výmaz zástavního práva z katastru 
nemovitostí. Poté budou nájemci bytových jednotek v ul. Na Královkách informováni o možnosti 
odkoupení bytu do osobního vlastnictví. Město Kuřim by případným prodejem těchto bytových 
jednotek mohlo získat finanční prostředky, které jistě využije na další rozvoj města. 
 
Přijaté usnesení: 19/2014 - RM ukládá odboru majetkoprávnímu připravit a podat žádosti o zkrácení 

vázací doby u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, O. Štarha). 
 
 
Na jednání se vrátil v 16,02 hod. O. Štarha. 
 
 
 

17. Přestavba kotelny na víceúčelový sál, uzavření smlouvy 
o přeložce zařízení distribuční soustavy 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
V souvislosti s přípravou akce „Přestavba kotelny na víceúčelový sál“ na ul. Popkova, je nezbytné 
zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy, jehož vlastníkem a provozovatelem je E.ON Česká 
republika, s.r.o.. Konkrétně se jedná o podzemní kabely a rozvodnou skříň, umístěné pod plánovanou 
přístavbou pro zázemí sálu. Výše předpokládaných nákladů na přeložení zařízení je 290.937 Kč. 
Částka bude rozložena dle smlouvy na tři splátky, jedná se o odhad, náklady se mohou pro projekční 
přípravu či při realizaci ještě změnit. 
Vzhledem k tomu, že na přeložku je vázáno zahájení přestavby kotelny, doporučuje OI schválení výše 
uvedené smlouvy. 
 
Příloha: smlouva o přeložce + situace 
 
Přijaté usnesení: 20/2014 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o přeložce zařízení distribuční 

soustavy č. 13001816“ mezi Městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 
34 Kuřim, IČ 00281964, a provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce 
a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280854000, 
předmětem smlouvy je přeložka zařízení distribuční soustavy z důvodů přestavby 
kotelny na víceúčelový sál na ul. Popkova č.p. 1012, parc. č. 2086/2. 

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

18. Návrh na zrušení členství v Národní síti Zdravých měst ČR 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá a zpracoval J. F. Koláček, MBA) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo řádné členství v asociaci Národní sítě Zdravých měst ČR 
a deklarace Projektu Kuřim – zdravé město usnesením č. 1023/2005 ze dne 8. 3. 2005. 
 
Členský příspěvek NSZM ČR pro rok 2014 je stanoven ve výši 1,90 Kč/ 1 obyvatele. Dle sdělení 
Odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Kuřim bylo ke dni 1. 1. 2014 celkem 10.654 
obyvatel. Příspěvek tedy pro rok 2014 činí 20.243 Kč. 
 
Podávám návrh na zrušení členství města Kuřimi v Národní síti zdravých měst ČR z důvodu 
minimálních kladných výstupů pro město. 
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Příloha: výzva k úhradě členských příspěvků 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – vzhledem k tomu, že bylo členství schváleno zastupitelstvem, musí o zrušení 
rozhodnout opět zastupitelstvo. Proto navrhuje stáhnout materiál z jednání. 
J. Koláček – bude předloženo k projednání zastupitelstvu města. 
D. Holman – do jaké položky rozpočtu je částka zahrnuta? Nyní komise Zdravého města téměř 
nefunguje. Členství je asi nyní zbytečné. 
 
Návrh usnesení: RM ruší členství města Kuřimi v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR, 

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, IČ 61385247. 
 
 
 

19. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, 19C, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci únoru 2014 se uvolní byt v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 12. 1. 2014. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 1/2014 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 1/2014 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 09. 01. 2014 
 
Přijaté usnesení: 21/2014 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 2. 2014 dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

20. Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 1. 2014 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 14. 1. 2014 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 14. 1. 2014 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 0, proti 4. 
D. Sukalovský – žádá přepracovat. 
 
Bod č. 2 – schvaluje umístění parkovacího kotouče: 
Pro: 2. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o bodu 2.2: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – s podmínkou zřízení vjezdu k zabezpečení zásobování: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 4. 
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Přijaté usnesení: 22/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 14. 1. 
2014 a schvaluje body č. 2.2, 3, 4, 5 a neschvaluje č. 1 dle zápisu v příloze. 

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

21. Zápis komise stavební ze dne 13. 1. 2014 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 14. 1. 2014 proběhlo společné jednání komisí, výborů a zastupitelů Města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání územní studie sportovního areálu Kuřim s rekapitulací 1. etapy 
s odůvodněním zapracování připomínek, prezentací celkového řešení a dalších připomínek. 
 
Dále byla projednána v komisi stavební žádost: 

- Změna projektu přístavby a nástavby RD na ul. Popkova, parc. č. 2088, k. ú. Kuřim 
 
Příloha: zápis z jednání komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 23/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 13. 1. 

2014 a schvaluje bod č. 1. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

22. Žádost o umístění odkazu stránek 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Městu Kuřim byla dne 13. 1. 2014 doručena žádost Ing. Františka Merty o umístění odkazu jeho 
webových stránek www.kurimfranta.cz na oficiální webové stránky města. Žádost odůvodňuje počtem 
unikátních návštěv jeho webu (14 000) a umístěním odkazu na stránky časopisu Zlobice na stránkách 
města. Žádost přikládáme v příloze. 
 
Příloha: Žádost 
 
Diskuse: 
O. Štarha – žádá o umístění na webu i odkaz na stránky p. Berky. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje umístění odkazu na stránky Ing. Františka Merty, Tyršova 72, 

Kuřim, www.kurimfranta.cz na oficiální internetové stránky města Kuřimi. 
Hlasováno: pro 2 (J. Koláček, O. Štarha), proti 1 (D. Holman), zdržel se 1 (D. Sukalovský), 
nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

8. Rozpočtové opatření č. 1 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Příloha: rozpočet investice 2014 
 
Diskuse: 
O. Štarha – po dnešním jednání ohledně přestavby kotelny na ul. Popkova bude potřeba přidat na 
zakázku interiéru cca 1 mil. Kč. 

http://www.kurimfranta.cz/
http://www.kurimfranta.cz/
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Na jednání se v 16,51 hod. Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního. 
 
 
D. Holman - bod č. 22 – 6 mil. Kč, do rozpočtového opatření č. 1 dát 5 mil. Kč. 
A. Varmužka – rezerva na investice je 115-120 mil. Kč. 
O. Štarha – myslí si, že bude realizováno za cca 70 mil. Kč. Například jeviště bude stávající, odpovídá 
normám. 
D. Holman – žádá sdělit arch. Rakovi, aby se tedy z výkazů výměr vyjmulo, co tam nepatří. 
 
J. Koláček – žádá zdvojnásobit rozpočet na opravu bytů. Obecní byty potřebují opravit. 
D. Holman – odkud se peníze vezmou? 
D. Sukalovský – rezerva se najde. Ale byl by spíše pro to hlasovat o částce 1,4 mil. Kč. 
J. Koláček – žádá hlasovat o svém návrhu. 
O. Štarha – přiklání se spíše k 1 mil. Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o celkové částce 1,6 mil. Kč: 
Pro:1 (J. Koláček). 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o celkové částce 1,2 mil. Kč: 
Pro: 3, proti 1 (D. Holman), nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
D. Holman – žádá, aby pí Kiesslingová doplnila do tabulky informaci o výhledu investičních dotací. 
 
 
Přijaté usnesení: 24/2014 - RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města 

na rok 2014 se změnou. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15. 1. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 1. 2014 
2   Schválení nájemní smlouvy člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
Jana Musílková – žádost o zařazení do pořadníku 
Zkušebny hudebních skupin v Kulturním domě Kuřim – záměr na pronájem 
Zdeněk Kupsa – žádost o slevu z nájmu 
Zborovská 828-830 – kryt CO – záměr na pronájem 

3, 3A   Nákup energií na komoditní burze – informace 
4, 4A, 4B  Spolupráce s internetovým portálem Seznam.cz 
5, 5A   Pořádání farmářských trhů 
6   Sociální fond 2014 - změna 
7, 7A, 7B, 7C Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na 

„Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
8 Schválení 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“ 

9   Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2014 
10, 10A Zpráva ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 

příspěvkové organizace o vyhotovení inventarizace 
11 Novela § 166 školského zákona o jmenování a odvolávání ředitele školy, 

školského zařízení 
12, 12A   Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2013 
13, 13A   Smlouva o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
14, 14A, 14B  Žádost o odpuštění částky za pronájem sálu v KD 
15, 15A – 15C  Dodatek č. 15 k mandátní smlouvě 
16 Změna vázací doby u obecních nájemních bytů postavených s přispěním 

dotace v letech 1997 – 2000 
17, 17A, 17B Přestavba kotelny na víceúčelový sál, uzavření smlouvy o přeložce zařízení 

distribuční soustavy 
18, 18A   Návrh na zrušení členství v Národní síti Zdravých měst ČR 
19, 19A- 19C  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
20, 20A   Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 1. 2014 
21, 21A   Zápis komise stavební ze dne 13. 1. 2014 


