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Z á p i s   č í s l o  3/2014 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 21. 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 22,22 hodin, na zahájení jednání bylo přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Ukončení nájemní smlouvy, splátkový kalendář 
 

2.  Žádost o dar – kompenzace vzniklé škody 
 
 3.  Různé 
 
 
 

1. Ukončení nájemní smlouvy, splátkový kalendář 
(Příloha č. 1, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Katarína Marková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 1260/57 
umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 postaveného na pozemku p. č. 
382/3 vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 10. 2014. 
Dne 20. 01. 2014 požádala paní Marková o ukončení nájemní smlouvy k předmětnému bytu, a to 
dohodou ke dni 27. 01. 2014. 
OMP doporučuje předmětnou dohodu uzavřít. Byt bude poté ihned nabídnut ve smyslu Pravidel Města 
Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, k výměně stávajícím 
nájemcům. 
 
Paní Marková současně požádala o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude 
uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby, který ke dni 27. 01. 2014 bude činit částku 
xxxxxx Kč. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. Poplatek z prodlení bude řešen samostatně po 
zaplacení jistiny. 
Ve smyslu § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti 
kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým 
kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 
 
Přijaté usnesení: 25/2014 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Katarínou 

Markovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
obecního bytu č. 1260/57 umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 1260 postaveného na pozemku p. č. 382/3 vše k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 
27. 1. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 26/2014 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Katarínou 

Markovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen 
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dluh (jistina) na nájemném za byt č. 1260/57 umístěný ve XII. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 1260 postaveného na pozemku p. č. 382/3 vše k. ú. Kuřim ve 
výši xxxxxx Kč. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

2. Žádost o dar – kompenzace vzniklé škody 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 2C, 2D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dnes 21. 1. 2014 byla doručena opětovná žádost pana Jakuba Sowiňského o znovuprojednání jeho 
žádosti o náhradu vzniklé škody na vozidle RZ 5M0 4073 ve výši 43.496 Kč. 
 
Ve své žádosti pan J. Sowiňski uvádí: 
„Dne 23. 8. 2013 jsem s vozidlem sjel do neoznačené díry na ul. Na Zahrádkách. Tato díra se 
nacházela v místě, které město nechalo vysypat kamením a zpevnit, zjevně pro účely parkovaní. 
Z vyjádření pracovníků MěÚ jsem se pak dozvěděl, že se zde parkovat nesmí, že jde o veřejnou 
zeleň. Vzhledem k tomu, že zde po mnoho let denně parkují desítky vozů, aniž by byly jejich řidiči 
jakkoliv napomenuti, domníval jsem se, že jde o regulérní stání. A nepředpokládal jsem, že na 
zpevněné ploše (ať už byl smysl zpevnění jakýkoliv) může být zcela neoznačená díra. Do díry jsem 
bohužel najel a způsobil si tak škodu na voze ve výši 43.495 Kč. Zadlužil jsem se a vozidlo na svoje 
náklady opravil (faktura viz příloha). 
V naději, že zvážíte celou událost v širších souvislostech – tj. že jsem opravdu nemohl tušit, že záměr 
zpevnění ploch kamenem nesouvisel s auty, resp. se zajištěním možnosti parkování – se na vás 
obracím s prosbou o poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč, kterým by se alespoň částečně kompenzovala 
škoda, kterou jsem utrpěl. 
 
Vyjádření odboru finančního: 
Finanční odbor Městského úřadu Kuřim nárokoval náhradu škody u pojišťovny Kooperativa, která ale 
plnění odložila bez náhrady. Výsledek pojistné události z Pojišťovny Kooperativa byl panu 
Sowiňskému opakovaně zaslán. 
Nejednalo se 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). Na základě výše uvedeného nelze v žádném 
případě Žádost o náhradu škody uznat. 
 
Žádostí pana J. Sowiňského ze dne 18. 12. 2013 se zabývala Rada města Kuřimi na svém jednání 
dne 18. 12. 2013. Projednáván byl tento návrh usnesení: 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje náhradu vzniklé škody ve výši 20.000 Kč paní Lence Tomáškové, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 787 01 Šumperk. 
Hlasováno: pro 2 (D. Sukalovský, J. Koláček), proti 1 (Z. Kříž), nepřítomni 2 (O. Štarha, 
D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Příloha: žádost ze dne 21. 1. 2014 
 faktura 
 foto 2x 
 darovací smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – tato žádost je problematičtější než předchozí žádost. Nyní žádá p. Sowiňski o dar, ten 
není účelově vázán. 
O. Štarha – žádá o 20 tisíc Kč. Z faktury je patrné, že zapůjčení vozu stálo 24.650 Kč. 
D. Sukalovský – ono to tak asi nějak bude. Mít auto je dnes téměř existenční nutnost. 
D. Holman – souhlasí s poskytnutím daru, město jistě na škodě svůj podíl má, jednejme o výši částky. 
D. Sukalovský – zapůjčení auta většinou hradí pojišťovna. 
D. Holman – p. Sowiňski si zjevně myslel, že se jedná o pojistnou událost, když se mu to stalo tam, 
kde město nechává auta parkovat. Tak si vysvětluji, že souhlasil s poskytnutím náhradního vozu. 
O. Štarha – moc se mu to nelíbí, podobné případy by se mohly množit. 



 3 

D. Sukalovský – schvalme buď dar ve výši 20.000 Kč, nebo polovinu částky za opravu vozu bez 
položky za zapůjčení vozu. Přikláněl by se spíše k té druhé variantě. 
D. Sukalovský – nyní navrhuje stáhnout materiál z jednání a pozvat na další schůzi rady města pana 
Sowiňského. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje dar ve výši 20.000 Kč panu Jakubu Sowiňskému, bytem xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. 
 
 
 

3. Různé 
 
D. Holman – ptá se J. Koláčka, zda je pravda, že p. Wacník (myslí se Kabelová televize CZ) mu 
instaluje domů a k jeho rodičům videotelefony? Je pravda, že balíček s videotelefony obdržel? 
J. Koláček – neinstaluje. Technikovi, který přijel na radnici, bylo jasně řečeno, že je to nedorozumění. 
D. Holman – je to tzv. balíček test? 
J. Koláček – ne. 
D. Holman – to je dobře, že to není pravda, protože v době, kdy se prodávají kabelové rozvody ve 
městě, by to mohlo vrhat špatné světlo. Ale je zajímavé, že pan Wacník potvrdil něco jiného. 
J. Koláček – balíček test nabídl D. Sukalovskému i jemu. Bavíme se o videotelefonu? 
D. Holman – ano. 
D. Sukalovský – p. Wacník mi nabídl tzv. balíček test na vyzkoušení a ten jsem předal p. Jízdnému, 
který provádí vyhodnocení. Výsledky zašle zpět společnosti Kabelová televize CZ. Vzhledem k tomu, 
že ani nevlastním televizi, nelze si myslet, že šlo o něco, z čeho bych měl osobní prospěch.  
J. Koláček – nainstaloval to mým rodičům. 
D. Holman – co naistaloval? 
J. Koláček – nějaké programy. D. Holman zase přichází s hotovou věcí. 
D. Holman – a co ty 2 videotelefony? 
 
Z jednání odešel v 22,33 hod. J. Koláček. 
 
D. Holman – zejména v době, kdy se kabelovka prodává, není možné něco takového připustit  
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 22,35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 1. 2014 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1  Ukončení nájemní smlouvy, splátkový kalendář 
2, 2A – 2D Žádost o dar – kompenzace vzniklé škody 


