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Z á p i s   č í s l o  06/2014 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 19. 2. 2014 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  Jiří Filip Koláček, MBA 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,00 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM, PaedDr. 
David Holman se dostavil později v průběhu jednání. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 2. 2014 
 

2.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
2.1.  Zkušebna hudební skupiny v KD Kuřim – nájemní smlouva 
2.2.  Zkušebna hudební skupiny v KD Kuřim – nájemní smlouva 
2.3.  Ladislava Bujková – žádost o přidělení obecního bytu 

 
3.  Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 

 
4.  Pacht pozemků v k. ú. Kuřim – zahrádky 

 
5.  E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Rozdělovací, roz. NNk 

Rašíno, p. č. 2649“ 
 

6.  „Žádost o provedení stavebních úprav chodníku na pozemku města, u bytového 
domu nám. 1. května 1304, Kuřim“ 

 
7.  Zpráva o vymáhání pohledávek k datu 31. 12. 2013 

 
8.  Návrh na jmenování členů konkursní komise za zřizovatele na obsazení 

vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské školy Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 

 
9.  Kronika města Kuřimi 

 
10.  Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na akce 

„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ a „Protierozní zatravněné 
pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ 

 
11.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 2.000.000 Kč bez DPH, název 

zakázky: „Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
 

12.  Žádost o poskytnutí dotace organizaci MAS Brána Brněnska, o.s. 
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13.  Žádost o dar – kompenzace vzniklé škody 
 

14.  Zápis z jednání komise dopravy dne 10. 2. 2014 
 

15.  Závěry komise pro životní prostředí 
 

16.  Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
 

17.  Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 
 

18.  Zpráva o činnosti odboru finančního 
 

19.  Rozšíření ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou Kuřim + 
rozhodování o uzavírání nájemních smluv 

 
20.  Smlouva pro koncert skupiny Javory a sourozence Ulrichovi 

 
21.  Zápis komise stavební ze dne 12. 2. 2014 

 
22.  Ingrid Dudová – žádost o přidělení obecního bytu 

 
23.  Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 2. 2014 

 
24.  Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 2. 2014 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Příloha: nesplněné úkoly v mezidobí do 12. 2. 2014. 
 
Přijaté usnesení: 54/2014 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 12. 2. 2014. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

6. „Žádost o provedení stavebních úprav chodníku na pozemku 
města, u bytového domu nám. 1. května 1304, Kuřim“ 
(Příloha č. 6A, 6B, 6C, 6D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 29. 1. 2014 obdrželo Město Kuřim žádost Společenství Kuřim čp. 1304, IČ 26268981, se sídlem 
Kuřim, nám. 1. května 1304, zastoupené Martinou Sedláčkovou, IČ 87015382, se sídlem Kuřim, 
Dlouhá 1635, o úpravu chodníku u bytového domu nám. 1. května č. p. 1304, Kuřim. 
Společenství zamýšlí zateplit bytový dům polystyrénovými deskami tl. 160 mm, z tohoto důvodu dojde 
k zúžení stávajícího chodníku ze severní strany domu na 640 mm. Vzhledem k tomu, že chodník ze 
severní strany je na pozemku města a zúžením bude omezeno jeho využití, žádá Společenství město 
o jeho rekonstrukci a rozšíření na 1300 mm, přičemž zářez do svahu bude stabilizován palisádovou 
opěrnou zídkou, za kterou bude osazena odvodňovací drenáž. 
Stávající chodník ze západní strany zamýšlí Společenství v rámci zateplení domu přeložit na vlastní 
náklady, a žádá město o úhradu nákladů pouze na rozšíření chodníku o 150 mm, o které se z důvodu 
zateplení budovy bude chodník rozšiřovat do pozemku města, na ukončení chodníku betonovým 
zahradním obrubníkem a osazení odvodňovací drenáže. 
Náklady na projektovou dokumentaci a její projednání hradí Společenství. 
Celkové náklady na úpravu zpevněných ploch jsou podle krycího listu rozpočtu 77.834 Kč 
včetně DPH. 
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Přílohy: Situace 
Projektová dokumentace 

 Krycí list rozpočtu 
 Fotodokumentace 
 
Diskuse: 
Na jednání rady přítomen zástupce Společenství vlastníků p. Radek Fialka. 
 
D. Sukalovský - jaké jsou náklady na rozšíření chodníku? Dle materiálu se žádá o rozšíření chodníku 
a drenáže. Náklady jsou uvedeny ve výši 77.834 Kč. 
Zástupce společenství vlastníků – chodník už je teď úzký, pokud zateplíme, chodník se ještě zúží 
a nepůjde tam chodit. Původně jsme chtěli rozšířit na vlastní náklady, nechali jsme zpracovat projekt 
a šli jsme žádat o stavební povolení. Jen poplatek je 15.000 Kč, tak jsme chtěli požádat město 
o příspěvek. Odbor majetkoprávní nám sdělil, že nemůžeme realizovat stavbu na cizím majetku, 
chodník je města. Proběhlo jednání s odborem majetkoprávním a odborem investičním, závěr – 
o stavební řízení požádá město s využitím hotové projektové dokumentace, my ji poskytneme městu 
a akci zrealizuje město. Uvedená cena je cena dle ceníku. Klidně zrealizujeme sami, ale právně to asi 
možné není. 
D. Sukalovský – jde o vyvolanou investici, máme hodně chodníků v mnohem horším stavu, které 
bychom potřebovali opravit. 
 
 
Na jednání se v 14:16 hod. dostavil D. Holman. 
 
 
O. Štarha – nelze to udělat ani tak, že by městu společenství vlastníků přispělo. Je to složité, ale je 
chvályhodné, že společenství nechalo udělat projekt. 
D. Sukalovský – odvodňovací kanál bude u domu? To by pak mohlo patřit k zateplení. 
O. Štarha – jsou v prekérní situaci a snažili se o řešení, bude pro schválení. 
 
Přijaté usnesení: 55/2014 - RM schvaluje zařazení provedení stavebních úprav stávajícího 

chodníku na pozemku města u bytového domu nám. 1. května 1304, parc. č. 293/1 
v k. ú. Kuřim do oprav komunikací v roce 2014. 

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

2. 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. 1467 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. 
 
 
Z jednání odešel v 14:25 hod. O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 56/2014 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu práv a povinností“ 

mezi panem Michalem Pirklem, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Brno, PSČ 621 00 
a panem Mgr. Miroslavem Novotným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Tišnov, 
PSČ 666 03, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1467/6 členu 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 
Kuřim, IČ 26277212 – panu Mgr. Miroslavu Novotnému, trvale bytem xxxxxxxxx 
xxxx, Tišnov, PSČ 666 03. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha) 
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2.1. Zkušebna hudební skupiny v KD Kuřim – nájemní smlouva 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 15. 1. 2014 pod č. usnesení 06/2014 schválila 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 xxxxxxxxxxx Kuřim za účelem 

konání zkoušek hudební skupiny. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 17. 1. 2014 do 4. 2. 2014. Žádné připomínky k záměru 
podány nebyly.  
OMP doporučuje s panem Bednářem uzavřít nájemní smlouvu. 
 
Příloha A – nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 57/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

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, s panem 
Bohuslavem Bednářem, trvale bytem xxxxxxxx Kuřim, za nájemné ve výši 40,- 
Kč/m

2
/měs. na dobu určitou do 30. 9. 2014. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha) 
 
 
 

2.2. Zkušebna hudební skupiny v KD Kuřim – nájemní smlouva 
(Příloha č. 2, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 15. 1. 2014 pod č. usnesení 07/2014 schválila 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. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 17. 1. 2014 do 4. 2. 2014. Žádné připomínky k záměru 
podány nebyly. 
OMP doporučuje s panem Pospíšilem uzavřít nájemní smlouvu. 
 
Příloha B – nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 58/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

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, s panem 
Martinem Pospíšilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za nájemné ve výši 40,- 
Kč/m

2
/měs. na dobu určitou do 30. 9. 2014. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha) 
 
 
 

2.3. Ladislava Bujková – žádost o přidělení obecního bytu 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města se na své schůzi dne 5. 2. 2014 zabývala žádostí paní Ladislavy Bujkové, trvale bytem 
Březník xxx, okr. Třebíč, o mimořádné přidělení bytu. OMP navrhl usnesení ve znění: 
„RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku 
města a bytových náhradách, byt č. 844/7, 1+1, v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi paní Ladislavě Bujkové, 
trvale bytem Březník xxx a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (od 1. 3. 2014 do 
31. 5. 2014) za nájemné 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby.“ 

Materiál byl stažen z jednání. 
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Paní Bujková předložila OMP dokumenty potvrzující, že jí Úřad práce ČR přiznává od 1. 10. 2013 
dávku Příspěvek na živobytí a od 1. 11. 2013 dávku Doplatek na bydlení. 
OMP dne 6. 2. 2014 oslovil Úřad práce ČR, ředitele kontaktního pracoviště v Tišnově, Ing. V. Vyplela, 
se žádostí o zodpovězení několika otázek: 
Jaký by byl příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, kdyby paní Bujková bydlela v bytě 1+1? Zda 
by se jí poskytla celá částka? Jak by se změnily dávky v případě, že by dostala do péče nezletilé děti? 
Pokud bude mít v péči děti, bude pobírat přídavky na děti. Neklesne potom výše doplatku na bydlení? 
 
Ing. Vyplel k tomu uvádí, cit.: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Trvalý pobyt v bytě je podmínkou pro poskytnutí příspěvku na bydlení. K tomu je možno jako doplněk 
přiznat také doplatek na bydlení. Jedině z důvodů hodných zvláštního zřetele lze poskytnout místo 
příspěvku na bydlení doplatek na bydlení.“ 
 
Město Kuřim má v současné době tři volné byty, které budou nabídnuty žadatelům o byt z nového 
pořadníku, neboť o ně neprojevili zájem stávající nájemci. Sestavení nového pořadníku se očekává 
koncem února 2014. Jedná se o byt č. 947/21, ul. Wolkerova, 1+kk, byt č. 844/7, ul. Bezručova čtvrť, 
1+1 - podkrovní a byt č. 1002/14, ul. Popkova, 1+1. 
 
Město Kuřim nakládá s volnými byty podle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách. Tato pravidla pamatují ve svém čl. 10 i na případy hodné 
zvláštního zřetele a vyhrazuje RM možnost rozhodnout o využití bytu jinak, než stanoví tato pravidla. 
 
Dle výpisu z KN byla paní Bujková v roce 2006 spoluvlastnicí domu č. p. xxx, ul. xxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim, v podílu id. 3/5. Usnesením Okresního soudu Brno – venkov však bylo na předmětnou 
nemovitost nařízeno několik exekucí. V žádosti ze dne 7. 10. 2013 paní Bujková uvedla, že bydlela 
v obci Březník č. p. xxx, kde za nepříznivých okolností přišla o bydlení. Od roku 2012 má žadatelka 
i její děti trvalé bydliště na ohlašovně Obecního úřadu Březník č. p. xxx. 
 
Paní Bujková byla srozuměna se skutečností, že jí město může poskytnout pouze byt 1+kk nebo 1+1. 
Žadatelce by nevadil ani takto malý byt, ovšem s ohledem na pět nezletilých dětí, které chce získat 
z ústavní péče zpět do své péče, je velikost volných bytů nedostatečná. OMP nedoporučuje žádosti 
paní Bujkové v této fázi vyhovět. Považujeme za vhodnější řešení vyčkat na výsledky výběrových 
řízení podle nového pořadníku, a pokud by se nepodařilo nabízené byty obsadit, otevřela by se 
možnost využít byt jinak. 
 
Vyjádření OSVP: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Návrh usnesení: RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných 

bytech v majetku města a bytových náhradách, byt č. 844/7, 1+1, v ul. Bezručova 
čtvrť v Kuřimi paní Ladislavě Bujkové, trvale bytem Březník xxx a schvaluje 
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uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (od 1. 3. 2014 do 31. 5. 2014) za 
nájemné 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: proti 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha) 
Usnesení nebylo přijato.  
 
D. Holman – důvodem neschválení je hlavně stanovisko OSPOD. 
 
 
 

3. Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi. 
 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela dne 
2. 12. 2011 s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu 
o ubytování č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na 
ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
 
Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 18. 3. 2013 s městem Kuřim na 
základě usnesení RM č. 122/2013 ze dne 6. 3. 2013 nájemní smlouvu č. 2013/O/0018, jejímž 
předmětem je pronájem lůžka v chatě v lokalitě Zlobice. S ohledem na NOZ doporučuje OMP uzavřít 
s panem Krichem novou smlouvu, neboť podle § 3074 se „nájem řídí tímto zákonem ode dne nabytí 
jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem“. 
 
Výše uvedené smlouvy byly dodatky prodlouženy do 28. 2. 2014. Jelikož jmenovaní nemají nadále 
kde bydlet, žádají RM o další prodloužení smluv. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvy o ubytování o tři měsíce do 31. 5. 2014. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Josef Kříž, trvale bytem Jinačovice 83, si nedávno našel zaměstnání ve slévárně a také jiné bydlení 
a ke dni 31. 1. 2014 se z objektu sociálního bydlení, kde bydlel od dubna 2013, odstěhoval. 
 
Přijaté usnesení: 59/2014 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0112 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 5. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 60/2014 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0113 

s Ivanou Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 5. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 61/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Janem Krichem, trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty ev. č. 
216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice na dobu určitou od 1. 3. 2014 
do 31. 5. 2014. 

Hlasováno společně: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha) 
 
 
 

4. Pacht pozemků v k. ú. Kuřim - zahrádky 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková a Mgr. P. Kavka) 
 
V případě užívání obecních zahrádek byly dosud uzavírány smlouvy nájemní, jejich uzavření 
schvaloval na základě pověření RM odbor majetkoprávní. Podle NOZ se v případě nájmu zahrádek 
nejedná o nájem pozemku, ale nově od 1. 1. 2014 o pacht pozemku. OMP však nelze dle striktního 
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výkladu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pověřit uzavíráním pachtovních smluv, z tohoto důvodu 
budou raději veškeré pachtovní smlouvy na zahrádky předkládány RM ke schválení. Zvýší to právní 
jistotu obou smluvních stran.  
 
OMP v této souvislosti navrhuje stanovit novou výši pachtovného (dříve nájemného) u nově 
uzavíraných smluv, jejichž předmětem je propachtování pozemků za účelem využití - zahrádka pro 
pěstování ovoce a zeleniny na 2,- Kč/m

2
/rok. Stávající výše nájemného (nově pachtovného) pochází 

z let 1992-1993 a pohybuje se od 0,70 Kč do 1,90 Kč/m
2
/rok. 

 
V loňském roce se uvolnila zahrádka na ul. Tišnovská – část pozemku p. č. 2752 k. ú. Kuřim o výměře 
179 m

2
. Na záměr zveřejněný na úřední desce ve dnech 2. 12. – 18. 12. 2013 reagovali pouze 

manželé Jan a Lenka Pěničkovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. OMP doporučuje 
s manželi Pěničkovými uzavřít pachtovní smlouvu. 
Petr Gregor, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal o uvolněnou zahrádku za domem 
č. p. 816-819 ul. Legionářská - část pozemku p. č. 1863 k.ú. Kuřim o výměře 24 m

2
. Záměr byl 

zveřejněn na úřední desce ve dnech 2. 12. – 18. 12. 2013 – bez připomínek. OMP doporučuje 
s Petrem Gregorem uzavřít pachtovní smlouvu. 
Manželé Jiří a Veronika Svobodovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, si požádali 
o zahrádku za domem č. p. 868-869 na ul. Jungmannova – část pozemku p. č. 1859 k. ú. Kuřim 
o výměře 40 m

2
. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 2. 12. – 18. 12. 2013 – bez 

připomínek. OMP doporučuje s manželi Svobodovými uzavřít pachtovní smlouvu. 
Manželé Vlastimil a Jaroslava Augustovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim se dohodli 
s předchozími nájemci na převzetí zahrádky za stadionem v Kuřimi – část pozemku p. č. 2972 k. ú. 
Kuřim o výměře 226 m

2
. Záměr na pronájem byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 2. 12. – 18. 12. 

2013 – bez připomínek. Zahrádky v této lokalitě jsou uzavírány na dobu určitou max. 1 rok, vždy do 
30. 9. daného roku. OMP doporučuje s manželi Augustovými uzavřít pachtovní smlouvu na dobu 
určitou do 30. 9. 2014. 
Paní Klára Gehringerová, bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim si požádala o uvolněnou zahrádku za 
domem č. p. 912 na ul. Jungmannova v Kuřimi. OMP doporučuje schválit zveřejnění záměru na pacht 
části pozemku p. č. 1718 k. ú. Kuřim o výměře 221 m

2
 na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 

lhůtou za cenu pachtu ve výši 2,- Kč/m2/rok.  
K 31. 12. 2013 se uvolnila zahrádka za domem č. p. 862-865 na ul. Jungmannova v Kuřimi o výměře 
34 m

2
. OMP doporučuje schválit zveřejnění záměru na pacht části pozemku p. č. 1594 k. ú. Kuřim 

o výměře 34 m
2
 na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu pachtu ve výši 2,- 

Kč/m2/rok. 
K 31. 12. 2013 se uvolnila zahrádka za domem č. p. 831-832 na ul. Zborovská v Kuřimi o výměře 30 
m

2
. OMP doporučuje schválit zveřejnění záměru na pacht části pozemku p. č. 1863 k. ú. Kuřim 

o výměře 30 m
2
 na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu pachtu ve výši 2,- 

Kč/m
2
/rok.  

 
Přijaté usnesení: 62/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Janem a Lenkou 

Pěničkovými, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je 
pacht části pozemku parc. č. 2752 k. ú. Kuřim o výměře 179 m

2
 – zahrádka 

v lokalitě „ul. Tišnovská“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za cenu pachtu ve výši 1,60 Kč/m

2
/rok. 

 
Přijaté usnesení: 63/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Petrem Gregorem, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku 
parc. č. 1863 k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
 – zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 

816-819 na ul. Legionářská“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za cenu pachtu ve výši 1,50 Kč/m

2
/rok. 

 
Přijaté usnesení: 64/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Jiřím a Veronikou 

Svobodovými, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je 
pacht části pozemku parc. č. 1859 k. ú. Kuřim o výměře 40 m

2
 – zahrádka 

v lokalitě „za domem č. p. 868-869 na ul. Jungmannova“ v Kuřimi na dobu 
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu pachtu ve výši 1,60 Kč/m

2
/rok. 

 
Přijaté usnesení: 65/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Vlastimilem a 

Jaroslavou Augustovými, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž 
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předmětem je pacht části pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře 226 m
2
 – 

zahrádka v lokalitě „za stadionem“ v Kuřimi na dobu určitou do 30. 9. 2014 za cenu 
pachtu ve výši 1,50 Kč/m

2
/rok. 

 
Přijaté usnesení: 66/2014 - RM schvaluje výši pachtovného u pozemků využívaných jako zahrádka 

ve výši 2,- Kč/m
2
/rok s účinností od 19. 2. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 67/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1718 k. ú. 

Kuřim o výměře 221 m
2
  - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 912 na ul. 

Jungmannova“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
cenu pachtu ve výši 2,- Kč/m

2
/rok Kláře Gehringerové, bytem xxxxxxxxxx 664 34 

Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 68/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1594 k. ú. 

Kuřim o výměře 34 m
2
 – zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 862-865 na ul. 

Jungmannova“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
cenu pachtu ve výši 2,- Kč/m

2
/rok. 

 
Přijaté usnesení: 69/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1863 k. ú. 

Kuřim o výměře 30 m
2
 – zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 831-832 na ul. 

Zborovská“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu 
pachtu ve výši 2,- Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno společně: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha) 
 
 
 

5. E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Rozdělovací, 
roz. NNk Rašíno, p. č. 2649“ 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost PROSIG, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Rozdělovací, roz. NNk, Rašíno, p. č. 2649“. 
Jedná se o vybudování nového kabelového vedení NN a přípojkových skříní pro napojení nových 
odběratelů. Na parc. č. 2654/2 v k. ú. Kuřim se nahradí stávající přípojková skříň SS200 za novou 
rozpojovací skříň SR642. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2648/1, 2654/2 
a 2654/3 vše v k. ú. Kuřim – vizte příloha A. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000,- Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze B. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 70/2014 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 
370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy 
na pozemcích parc. č. 2648/1, 2654/2 a  2654/3 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha) 
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7. Zpráva o vymáhání pohledávek k datu 31. 12. 2013 
(Příloha č. 7, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na základě Vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 4/2008 o vymáhání pohledávek je RM předkládána 
souhrnná zpráva o stavu vymáhání pohledávek k datu 31. 12. 2013. 
 
Příloha: zpráva 
 
Přijaté usnesení: 71/2014 - RM bere na vědomí Zprávu o vymáhání pohledávek k datu 31. 12. 

2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha) 
 
 
 

17. Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Odbor majetkoprávní v loňském roce mimo činností uvedených v tabulce a průběžného vymáhání 
pohledávek pracoval na těchto významnějších úkolech:  
 

 výběrové řízení na prodej pozemků na nám. 1. května (stále pokračuje jednání o smlouvě), 

 příprava prodeje kabelových rozvodů, 

 nákup elektřiny (zde došlo k výrazné úspoře) a plynu (zde došlo k navýšení jednotkové ceny o cca 
10%) na komoditní burze Kladno formou sdružení se pod centrálního zadavatele – Organizačně 
správní institut, 

 nákup bytu na ul. Tišnovská, který bude použit jako sociální bydlení, 

 spolu s advokátní kanceláří Golas & Vovesná incidenční spor s firmou Correct okna s.r.o. včetně 
následného uzavření dohody o narovnání, 

 první samostatná inventarizace majetku města po předání této agendy odborem finančním, 

 změna katastrálních hranic mezi obcemi Kuřim a Moravské Knínice (předpoklad vydání 
konečného rozhodnutí je konec února 2014), 

 výměna plastových oken v 19 bytech,  

 výměna kotlů ve třech bytech a zřízení etážového topení ve dvou bytech, 

 prodej čtyř obecních bytů, 

 oproti předchozím rokům se podařilo vykoupit více pozemků pod komunikacemi a to za celkovou 
částku cca 250 tis. Kč, 

 na odboru poklesl výdej dokumentů ze systému CzechPoint, neboť tato agenda byla svěřena 
podatelně MěÚ Kuřim 

 
Příloha: tabulka 
 
Přijaté usnesení: 72/2014 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Odboru majetkoprávního MěÚ 

Kuřim za rok 2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha)  
 
 
 

19. Rozšíření ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou 
Kuřim + rozhodování o uzavírání nájemních smluv 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovali V. Štěpánová a Mgr. P. Kavka) 
 
Předkládám RM návrh na rozšíření pronajímané plochy v kulturním domě o krátkodobé pronájmy 
prostoru bývalého květinářství (Papaver), který je od září 2013 prázdný a nemá žádného zájemce 
o dlouhodobý pronájem. (Tento prostor dosud pronajímalo přímo OMP) 
 
Cenu za pronájem daného prostoru navrhuji ve výši 100 Kč/hod., max. 500 Kč/den. Vzhledem k tomu, 
že jde o krátkodobé pronájmy do 48 hod., bude k položce připočtena daň z přidané hodnoty. 
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Pokud rada města návrh schválí, bude rozšířený ceník pronájmu prostor KD o tuto položku. 
 
OMP ještě upozorňuje na schválené usnesení RM č. 63/08 ze dne 6. 2. 2008: 
„RM pověřuje programového pracovníka Jiřího Brabce a vedoucí Městské knihovny Kuřim Věru 
Štěpánovou podpisem smluv na krátkodobý pronájem nebytových prostor Městské knihovny – 
kulturního centra.“ 
 
S ohledem na dikci § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, „Radě obce je 
vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada 
obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo 
zčásti“, doporučuje OMP výše popsané usnesení rady města zrušit, neboť Městská knihovna Kuřim 
není ani odborem obecního úřadu ani příspěvkovou organizací obce, jde o její organizační složka. Té 
však žádné rozhodovací pravomoci nemohou být svěřeny. OMP navrhuje, aby touto kompetencí byl 
pověřen náš odbor a smlouvy podepisoval vedoucí majetkoprávního odboru. Dosavadní praxe ve věci 
administrace této záležitosti by zůstala na zaměstnancích zařazených do organizační složky - Městská 
knihovna Kuřim a vedoucí OMP by tyto smlouvy pouze schvaloval a podepisoval. 
 
Příloha - ceník 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje, aby pro politické strany a hnutí byla stejná částka za pronájem jako u ostatních. 
Dále se mu nelíbí, že sportovní a společenské akce jsou za 3000 – 6000 Kč a komerční akce jsou za 
3000 Kč. Dal bych stejné rozmezí i u prodejních a komerčních akcí. 
 
Přijaté usnesení: 73/2014 - RM schvaluje ceník služeb Městské knihovny Kuřim podle přílohy 

s účinností od 1. 3. 2014 se změnami. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha) 
 
Přijaté usnesení: 74/2014 - RM ruší usnesení č. 63/08 ze dne 6. 2. 2008 ve věci podpisu 

krátkodobých nájemních smluv. 
 
Přijaté usnesení: 75/2014 - RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění rozhodování o uzavírání krátkodobých nájemních smluv, 
jejichž předmětem bude nájem nebytových prostor v budově č. p. 902 (KD Kuřim) 
na pozemku p. č. 1808 k. ú. Kuřim do kompetence Odboru majetkoprávního 
Městského úřadu Kuřim a pověřuje podpisem těchto smluv vedoucího Odboru 
majetkoprávního Městského úřadu Kuřim s účinností od 1. 3. 2014. 

Hlasováno společně: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha) 
 
 
 

22. Ingrid Dudová – žádost o přidělení obecního bytu 
(Příloha č. 22, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Ingrid Dudová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim podala dne 4. 3. 2013 žádost o pronájem 
bytu nebo o bytovou náhradu od Města Kuřimi. Měla dostatečný počet bodů a byla zařazena do 
pořadníku žadatelů o byt č. 33. 
Paní Dudová se zúčastnila jednoho výběrového řízení na obsazení bytové jednotky 1122/7, 1+kk, ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim. Ve výběrovém řízení však neuspěla. 
OMP od 1. 1. 2014 pozměnil kritéria v žádosti o pronájem bytu a mínusovým bodem ohodnotil osoby 
v hmotné nouzi, kteří jsou v systému dlouhodobě – déle než 6 měsíců. 
Paní Dudová se dne 5. 2. 2014 dostavila na OMP k aktualizaci své žádosti o byt. K aktualizaci žádosti 
doložila přehled vyplacených dávek hmotné nouze od Úřadu práce ČR, ze kterého vyplývá, že po celý 
rok 2013 pobírala příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení. Z tohoto důvodu získá pouze 5 bodů 
a nebude zařazena do připravovaného pořadníku žadatelů o byt. 
Dne 12. 2. 2014 požádala paní Dudová o mimořádné přidělení bytu. Ve své žádosti uvádí, cit.: 
„Obracím se na vás s touto žádostí z důvodu, že majitel bytu pan Svoboda, u kterého jsem nyní 
bydlela v podnájmu od roku 2012, zemřel, a nyní vstupuje jeho byt do dědického řízení. Z toho důvodu 
nebude prodloužena nájemní smlouva. Tato skutečnost mi byla oznámena na začátku měsíce února 
a termín na vystěhování bytu jsem dostala do konce měsíce února, kdy končí nájemní smlouva. O byt 
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jsem již na městském úřadu žádala a jsem evidována v pořadníku, ale zatím mi nebylo vyhověno. Po 
dobu dvou let, kdy jsem bydlela v nájmu, jsem svoje závazky každý měsíc hradila řádně a včas. Vůči 
městu nemám také žádné dluhy. Snažila jsem si najít nový podnájem, ale nemám takové finanční 
prostředky, abych podmínky drahých podnájmů splnila. Můj syn Dominik, kterému je sedm let, řádně 
navštěvuje v Kuřimi základní školu.“ 
 
Město Kuřim má v současné době tři volné byty, které budou nabídnuty žadatelům o byt z nového 
pořadníku, neboť o ně neprojevili zájem stávající nájemci. Sestavení nového pořadníku se očekává 
koncem února 2014. Jedná se o byt č. 947/21, ul. Wolkerova, 1+kk, byt č. 844/7, ul. Bezručova čtvrť, 
1+1 - podkrovní a byt č. 1002/14, ul. Popkova, 1+1. 
 
Město Kuřim nakládá s volnými byty podle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách. Tato pravidla pamatují ve svém čl. 10 i na případy hodné 
zvláštního zřetele a vyhrazuje RM možnost rozhodnout o využití bytu jinak, než stanoví tato pravidla. 
 
OMP nedoporučuje žádosti paní Dudové v této fázi vyhovět. Považujeme za vhodnější řešení vyčkat 
na výsledky výběrových řízení podle nového pořadníku, a pokud by se nepodařilo nabízené byty 
obsadit, otevřela by se možnost využít byt jinak. 
 
Návrh usnesení: RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných 

bytech v majetku města a bytových náhradách, byt č. 947/21, 1+kk, v ul. 
Wolkerova v Kuřimi paní Ingrid Dudové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim 
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (od 1. 3. 2014 do 31. 5. 
2014) za nájemné 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: zdrželi se 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

8. Návrh na jmenování členů konkursní komise za zřizovatele na 
obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace 
(Příloha č. 8, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Rada města Kuřimi se na své schůzi dne 5. 2. 2014 rozhodla vyhlásit, v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurs na obsazení pracovního místa 
ředitelky/ředitele Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace s datem nástupu od 1. 8. 2014. Dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, v platném znění, musí zřizovatel určit dva členy, jako své zástupce, 
z nich jeden je předsedou komise. 
 
Navrhujeme určit za zřizovatele dva členy KK z těchto kandidátů: 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha – místostarosta 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice MěÚ Kuřim 
PaedDr. David Holman – člen RM a zastupitel 
Zdeněk Kříž – člen RM a zastupitel 
Ing. Petr Němec - zastupitel 
Mgr. Alena Trtílková – vedoucí OŽÚ Kuřim 
další návrhy k výběru lze operativně doplnit 
 
Jeden z určených členů KK za zřizovatele musí být vybrán za předsedu KK. 
Všichni členové KK (6 členů) budou jmenováni následující radou města, 05. 03. 2014 (až obdržíme 
jména navržených členů KK z obeslaných organizací).  
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Dále je třeba stanovit datum, čas a přesné místo prvního jednání KK (otevírání obálek a posuzování 
správnosti a úplnosti zaslaných požadovaných materiálů). Datum druhého jednání KK (osobní 
pohovory s uchazeči) si stanoví KK na svém prvním jednání. Toto bude obsahem pozvánky zaslané 
všem uchazečům, kteří splnili požadavky vypsaného konkursu a zaslali kompletní materiály. 
Navrhuji radě města k výběru termín prvního jednání KK den 3. 4. 2014, vlastní jednání s uchazeči 
musí proběhnout nejdříve 14 dní po první schůzce KK (konkrétní termín si stanoví sama KK na svém 
prvním jednání). Konkrétním datum prvního jednání KK je stanoveno bez usnesení, aby se v případě 
potřeby (zaneprázdněnosti některého člena KK) mohlo operativně změnit. Legislativa usnesení 
nevyžaduje. 
 
Přijaté usnesení: 76/2014 - RM určuje do konkursní komise na obsazení pracovního místa 

ředitelky/ředitele Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace, zřizované Městem Kuřimí za zřizovatele tyto dva členy: 

 Jiří Filip Koláček 
 Drago Sukalovský 
 z nichž pan Drago Sukalovský bude předsedou konkursní komise. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha) 
 
 
 

9. Kronika města Kuřimi 
(Příloha č. 9, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi na rok 2013. Návrh zpracovala 
kronikářka města Silvestra Novotná.  
 
Příloha: Návrh textu kroniky (elektronicky) 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2013. 
 
Materiál stažen z jednání, bude předložen na příští schůzi rady města. 
 
 
 

10. Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého 
rozsahu na akce „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ 
a „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ 
(Příloha č. 10A, 10B, 10C, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo usnesením číslo ZM 1154/12 a 1155/12 podání žádostí města 
Kuřim o dotaci z Operačního programu životní prostředí, s názvem: „Revitalizace toku a nivy 
Lučního potoka, I. etapa“ a „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“. Oba 
revitalizační krajinotvorné programy získaly příslib dotací. Na základě tohoto příslibu dotací schválila 
RM usnesením č. 526/13  ze dne 21. 8. 2013 uzavření smlouvy s JUDr. Petrem Navrátilem na 
zajištění zadávacího řízení pro předmětnou akci (společné výběrové řízení). Vedoucí zajišťujícího 
odboru doporučuje Radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu, na které se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách (nedosahuje 
objemu finančního limitu). Dále doporučuje Radě města Kuřimi schválit znění výzvy k podání nabídky 
malého rozsahu na stavební práce, 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. Výběrové 
řízení proběhne v úterý 11. 3. 2014 od 13h v malé zasedací místnosti. 
 
Přílohy: Výzva k podání nabídky spolu se zadávací dokumentací 

Návrh členů a náhradníků hodnotící komise a komise pro otevírání obálek 
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Změna přílohy – zadávací řízení - je dána zapracováním odstavce (červeně vylišeno v textu) 
o podmínce plnění pouze v případě kladného vyřízení všech vlastnických vztahů ve prospěch 
zadavatele výběrového řízení, tedy města Kuřimi. Tuto podmínku dojednal Mgr. Kavka s JUDr. 
Navrátilem, právníkem zajišťujícím výběrové řízení. Vlastnické vztahy tak nemusejí být dořešeny do 
podpisu smlouvy s realizátorem, ale zcela jistě do podpisu smlouvy s fondem na příjem dotace  
(Ing. Jitka Sikorová OŽP 1. 4. 2014). 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá o změnu v členech hodnotící komise i komise pro otevírání obálek – JUDr. Navrátil 
bude přítomen jako tajemník komise a místo něj bude členem J. F. Koláček. 
 
Přijaté usnesení: 77/2014 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ a „Protierozní 
zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“, schvaluje výzvu k podání 
nabídky, a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise a komise pro otevírání 
obálek se změnou. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, O. Štarha). 
 
 
 

11. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 2.000.000 Kč 
bez DPH 
Název zakázky: Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OŽP-2014-01 
Zajišťující odbor: Odbor životního prostředí 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, 11C, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Usnesením RM č. 12/2014 ze dne 15. 1. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele „Projekt 
revitalizace zeleně v Kuřimi“, který bude částečně finančně kryt z Operačního programu Životní 
prostředí a vyčleněnou částkou rozpočtu města Kuřimi z ORG 1226. V souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi 
č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo zajišťujícím Odborem životního prostředí 
realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku města Kuřimi. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 10 subjektů. Jednalo se o opakované výběrové řízení, první výzva byla 
hodnocena 2. 12. 2013, výběrové řízení však bylo pro formální vady zrušeno. Na základě zhodnocení 
získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako nejvýhodnější nabídka 
společnosti Ing. Pavel Švec, realizace a údržba zeleně, Na Kopečku 214, Rajhradice, p. Rajhrad 
664 61, IČ 60358742, v celkové hodnotě 803.459 Kč bez DPH (972.185 Kč s DPH). 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 smlouva 
 
Na jednání se vrátil O. Štarha v 15:10 hod. 
 
Přijaté usnesení: 78/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek a protokolu o jednání 

hodnotící komise na zhotovitele „Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Ing. Pavel Švec, realizace a údržba 
zeleně, Na Kopečku 214, Rajhradice, p. Rajhrad 664 61, IČ 60358742, za 
celkovou cenu 972.185.000 Kč včetně DPH. 

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

12. Žádost o poskytnutí dotace organizaci MAS Brána Brněnska, 
o.s. 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, 12C, 12D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala P. Glosová) 
 
Organizace MAS Brána Brněnska, o. s., IČ 22712372, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
podala dne 5. 2. 2014 žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu partnerské spolupráce 
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s názvem „Technické školky“. Tohoto projektu se účastní i mateřská školka v Kuřimi. Vzhledem 
k tomu, že je projekt hrazen z dotace pouze ve výši 90 %, žádají tímto o dofinancování projektu ve 
výši 10 %. Konkrétně by se jednalo o částku ve výši 13.510 Kč. 
 
Kontaktní údaje: MAS Brána Brněnska, o. s. 
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
IČ: 22712372, 
Registrovaná ministerstvem vnitra dne 19. 9. 2012 pod č. j. VS/1-1/90080/12-R, 
jednající předseda MAS Brána Brněnska, o. s., Ing. Oldřich Štarha 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 3220893369/0800 
 
Příloha: žádost 
 souhlas organizace 
 stanovisko k projektu 
 smlouva o poskytnutí dotace 
 
Přijaté usnesení: 79/2014 - RM souhlasí poskytnutí dotace organizaci MAS Brána Brněnska, o. s., 

IČ 22712372, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, na realizaci projektu 
s názvem „Technické školky“ ve výši 13.500 Kč a schvaluje uzavření smlouvy. 

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

13. Žádost o dar – kompenzace vzniklé škody 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, 13C, 13D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovali P. Glosová, 
Mgr. P. Kavka a Ing. A. Varmužka) 
 
Dne 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. 
 
Touto žádostí se na své mimořádné schůzi dne 21. 1. 2014 zabývala Rada města Kuřimi. Ta ve svých 
závěrech nenalezla shodu, proto pozvala pana Jakuba Sowiňského na další schůzi Rady města 
Kuřimi konanou dne 5. 2. 2014. 
 
Vyjádření OMP: 
Z důkazů, které měl odbor majetkoprávní možnost hodnotit, vyplývá, že k poškození motorového 
vozidla došlo na pozemku p. č. 2111, který vlastní Město Kuřim a v katastru nemovitostí je veden jako 
ostatní plocha, způsob využití – zeleň. Takový druh pozemek není určen k provozu motorových 
vozidel, a pokud na něm někdo provozuje motorové vozidlo, nečiní tak v souladu se zákonem. OMP 
zastává právní názor, že město Kuřim za škodu neodpovídá a proto nedoporučuje vyplatit 
žadateli jakoukoliv částku, tj. předložená usnesení neschválit. Pokud se žadatel s právním 
názorem města neztotožňuje, má právo se obrátit na nezávislý soud, který autoritativně posoudí míru 
zavinění jednotlivých subjektů (vlastník pozemku, řidič, poškozený). 
 
V případě, že se rada města rozhodne žadatele nějak finančně saturovat, upozorňujeme na rizika, 
která vyplývají z podané žádosti a formulovaného usnesení: 
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a) dar je institut, jehož definičním znakem je dobrovolnost a dárce, kdy neočekává žádné protiplnění. 
Zde se podle OMP dostupných informací očekává, že žadatel obdržením daru nepodnikne žádné 
další kroky v téže věci. Skutečným důvodem plnění města je tak náhrada škody, nikoliv touha darovat. 
Vzniká tak rozpor mezi skutečnou vůlí a jejím projevem a právní jednání je třeba posuzovat stejně 
podle skutečné vůle a nikoliv dle zastřené. 
b) jelikož jde o spornou záležitost, bylo by vhodnější tuto záležitost řešit formou narovnání, kde si 
strany upraví svá vzájemná práva a povinnosti, čímž vzájemné závazky zaniknou a sníží se riziko, že 
nějaká strana vystoupí s dodatečnými požadavky. 
c) škoda vznikla na vozidle, které je ve vlastnictví třetí osoby, nikoliv žadatele. Jakoukoliv smlouvu je 
tedy vhodné uzavřít i s účastí vlastníka vozidla, aby nevznikla pochybnost, komu, proč a z jakého 
důvodu bylo plněno. 
d) nebylo prokázáno, že požadovaná částka byla skutečně servisu zaplacena. Městu byla předložena 
jen faktura, nikoliv doklad o zaplacení. 
 
Alternativní návrh usnesení, které OMP ale nedoporučuje přijmout: 
 
Stanovisko OF: 
Celá záležitost byla šetřena formou hlášení škodní události Pojištovnou Kooperativa, která neshledala 
na straně města žádnou odpovědnost za škodu a to z důvodu, že předmětný pozemek, kde k události 
došlo, se nachází na parcele zapsané v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – zeleň. 
OF doporučuje posuzovat celou záležitost jako náhradu škody, řešení prostřednictvím daru je pouze 
zastírání skutečného stavu věci, doporučována je Dohoda o narovnání – vizte stanovisko OMP. 
V případě, že by bylo rozhodnuto o schválení dohody o narovnání, OF doporučuje náhradu škody 
odvodit pouze od opravy samotné a to max. ve výši ½, což odpovídá částce 9.423 Kč. 
OF doporučuje nepřijímat ve věci žádné usnesení a další postup ponechat na poškozeném. 
Odškodnění ve věci by se totiž mohlo stát lehce precedentem pro řešení obdobných situací. 
 
Příloha: žádost ze dne 21. 1. 2014 
 faktura 
 foto 2x 
 dohoda o narovnání 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje částku doporučenou odborem finančním. 
D. Holman – navrhuje celou částku bez půjčovného, tj. 18.846 Kč. 
D. Sukalovský – prvně hlasujme o vyšší částce: 
Hlasováno – pro 1 (D. Holman), zdrželi se 3 – nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 80/2014 - RM schvaluje uzavření dohody o narovnání s Lenkou Tomáškovou, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Šumperk, a Jakubem Sowiňským, bytem xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je vyplacení částky ve výši 9.423 Kč 
jako náhrada škody způsobené na automobilu reg. zn. 5M0 4073 na pozemku p. č. 
2111, k. ú. Kuřim. 

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

14. Zápis z jednání komise dopravy dne 10. 2. 2014 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 10. 2. 2014 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 10. 2. 2014 
 
Diskuse: 
Bod č. 1.1 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 1.2 – schvaluje: 
Pro: 4. 
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Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3.1 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod 3.2 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 81/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 10. 2. 

2014 v bodech č. 1.1, 3.2 a schvaluje body č. 1.2, 2, 3.1, 4, 5 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

15. Závěry komise pro životní prostředí 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 5. 2. 214 v 17:05 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání:  1) zahájení 
 2) žádosti o kácení dřevin v rámci revitalizace zeleně v Kuřimi 
 3) informace o medových dnech a revitalizačních projektech 
 3) diskuze 
 
Příloha: Zápis z komise po schválení předsedy komise 
 
Přijaté usnesení: 82/2014 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

16. Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, 16C, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Odbor životního prostředí předkládá zprávu o činnosti za rok 2013. 
V uvedeném období plnil odbor životního prostředí úkoly v souladu s organizačním řádem. Čtyři 
pracovníci plní z větší části úkoly státní správy a jeden pracovník zastává úkoly samosprávy. 
Referentku státní správy lesů, myslivosti a rybářství vykonávala od listopadu 2012 Ing. Eva Šťastová, 
která se v současné době připravuje na mateřství (jako nový referent na této pozici byl v lednu 2014 
vybrán Ing. Milan Prosecký). Na pozici referenta pro nakládání s odpady a ochranou ovzduší byl 
vybrán v dubnu 2013 Ing. Ivan Vávra (DiS. Michaela Filková odešla na mateřskou dovolenou), 
referentku pro ochranu zemědělského půdního fondu vykonává Mgr. Šárka Střítežská, referenta pro 
čistotu města provádí Ing. Jaroslav Hamřík a vedoucí odboru a zároveň orgánem ochrany přírody je 
Ing. Jitka Sikorová. Dva noví pracovníci odboru složili letos zkoušky odborné způsobilosti (Ing. Vávra 
jen obecnou část, odborná mu byla přiznána). 
Tím, že odbor kromě státní správy v oblasti životního prostředí provádí i činnosti samosprávné - 
odpady, zimní údržba, hřbitov, les, vodní toky, dětská hřiště, zeleň, cyklostezky a zvířata je činnost 
pracovníků OŽP velmi široká a zasahuje do mnoha oborů. V loňském roce jsme připravily 3 projekty 
z oblasti životního prostředí, které všechny obdržely příslib dotací. Jedná se o revitalizaci městské 
zeleně a dva krajinotvorné programy za rybníkem Srpek. Kromě běžných úkolů se odbor zapojuje do 
aktivit na ochranu přírody a zvýšení ekologického povědomí občanů Kuřimi (soutěže pro školy, 
výstavy na Medových dnech, spolupráce se studenty středních příp. vysokých škol apod.). 
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Příloha: Shrnutí činnosti státní správy a samosprávy odboru životního prostředí za rok 2013 
 
Přijaté usnesení: 83/2014 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Odboru životního prostředí 

Městského úřadu Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

18. Zpráva o činnosti odboru finančního 
(Příloha č. 18, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na odboru finančním pracuje v současné době 7 zaměstnanců a na dohodu o pracovní činnosti 
vypomáhá druhá pokladní. Vedle vedoucího jsou to dále: 
 

- hlavní účetní 
- příjmová účetní 
- referentka poplatky 
- referentka poplatky a pohledávky 
- mzdová účetní 
- pokladna a sklad 

 
V roce 2013 nedošlo na OF k žádným personálním změnám. 
Odbor zajišťuje veškeré účetní práce, provádí správu místních poplatků, spravuje rozpočet města 
a zabezpečuje pokladnu. 
Jediná větší kontrola na odboru v roce 2012 – audit a přezkum hospodaření nezávislým auditorem za 
rok 2012 skončila s výrokem „bez výhrad“ a nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
Od roku 2013 došlo k rozšíření účtování o pomocném analytickém přehledu (PAP), což je souhrn 
statistických dat k danému účetnímu zápisu, tímto došlo téměř k dvojnásobnému počtu účetních 
zápisů. Odbor prozatím zvládl agendu v stávajícím obsazení, nicméně stále dochází ke změnám 
v metodice (další rozšíření od roku 2014) a další zesložiťování agendy by pravděpodobně vyvolalo 
nutnost personálního posílení odboru. 
Odbor zpracovává kvartálně výsledky hospodaření pro jednání RM a ZM, pololetně zprávu o stavu 
pohledávek města a jednou ročně sestavuje závěrečný účet hospodaření města, tyto materiály 
obsahují velké množství informací, proto je tato zpráva o činnosti stručnější. 
 
 
 
 

20. Smlouva pro koncert skupiny Javory a sourozence Ulrichovi 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s agenturou Mgr. Davida Němečka, která zajišťuje koncerty pro 
Hanu a Petra Ulrychovi a skupinu Javory. Vzhledem k částce, která je vyšší než 50.000 Kč, žádám 
radu města o schválení smlouvy. 
Koncert je plánovaný na 1. 4. 2014 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny 
technické požadavky smlouvy. 
 
Hrazeno z ORG: 9056 
Kapitola: 5169 služby (z plánovaných 900.000,-- na programy dosud čerpáno 28.000 Kč) 
Celková suma: 115.000 Kč vč. DPH 
 
Příloha: smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá zveřejňovat smlouvy. Cena není tajná. Nezveřejňování smluv nedává smysl, 
podruhé se přesvědčil, že cena je standardní. 
Z. Kříž – důvodem nesouhlasu je výše ceny. 
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Přijaté usnesení: 84/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy s agenturou Mgr. David Němeček, 
Kachlíkova 5, Brno, IČ 62178695, jejím předmětem je koncert sourozenců 
Ulrychových a skupiny Javory a Javory Beat. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (Z. Kříž), nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

21. Zápis komise stavební ze dne 12. 2. 2014 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 12. 2. 2014 proběhlo společné jednání komise stavební, dopravní, životního prostředí 
a zastupitelů Města Kuřimi. 
Na programu bylo: 
1. Projednání koncepce dopravního řešení před ZŠ Komenského v Kuřimi 
 
Dále byly projednány žádosti fyzický a právnických osob: 
2. Stavba k individuální rekreaci, parc. č. 3637 k. ú. Kuřim 
3. Studie „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách 
4. Rekonstrukce BD v ul. Bezručova čtvrť č. p. 1116-1118, Kuřim 
5. Přístavba RD v ul. Pod Zárubou, Kuřim, parc. č. 2234 
6. Přístavba RD v ul. Nad Záhořím, Kuřim, parc. č. 3204/51 
7. Kluziště se zázemím 
 
Příloha: zápis z jednání komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Pro: 3, zdržel 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 - schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 6 - schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 85/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 12. 2. 

2014 v bodech 1, 2, schvaluje body 3 – 7. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

23. Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 2. 2014 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 

Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 2. 2014. 

Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 12. 2. 2014 
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Přijaté usnesení: 86/2014 - RM schvaluje závěry z jednání komise dopravy ze dne 12. 2. 2014 dle 

zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

Různé 
 
D. Holman – až se bude rýsovat nějaké nová ulice, navrhuje ji pojmenovat po českých letcích RAF. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 19. 2. 2014 
 
Zapsala: Alena Zimmermannová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 2. 2014 
2, 2A, 2B  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

Zkušebna hudební skupiny v KD Kuřim – nájemní smlouva 
Zkušebna hudební skupiny v KD Kuřim – nájemní smlouva 
Ladislava Bujková – žádost o přidělení obecního bytu 

3   Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 
4   Pacht pozemků v k. ú. Kuřim – zahrádky 
5, 5A, 5B E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Rozdělovací, roz. NNk 

Rašíno, p. č. 2649“ 
6, 6A – 6D „Žádost o provedení stavebních úprav chodníku na pozemku města, 

u bytového domu nám. 1. května 1304, Kuřim“ 
7, 7A   Zpráva o vymáhání pohledávek k datu 31. 12. 2013 
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8 Návrh na jmenování členů konkursní komise za zřizovatele na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 

9   Kronika města Kuřimi 
10, 10A – 11C Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na akce 

„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ a „Protierozní zatravněné 
pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ 

11, 11A – 11C Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 2.000.000 Kč bez DPH, 
název zakázky: „Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi“ 

12, 12A – 12D  Žádost o poskytnutí dotace organizaci MAS Brána Brněnska, o.s. 
13, 13A – 13D  Žádost o dar – kompenzace vzniklé škody 
14, 14A   Zápis z jednání komise dopravy dne 10. 2. 2014 
15, 15A, 15B  Závěry komise pro životní prostředí 
16, 16A, 16B  Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
17, 17A   Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 
18   Zpráva o činnosti odboru finančního 
19, 19A Rozšíření ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou Kuřim + 

rozhodování o uzavírání nájemních smluv 
20, 20A   Smlouva pro koncert skupiny Javory a sourozence Ulrichovi 
21, 21A   Zápis komise stavební ze dne 12. 2. 2014 
22   Ingrid Dudová – žádost o přidělení obecního bytu 
23, 23A   Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 2. 2014 


