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Z á p i s   č í s l o  08/2014 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 5. 3. 2014 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Filip Koláček, MBA  1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 

 
 
Nepřítomen:  Zdeněk Kříž   člen rady 

PaedDr. David Holman  člen rady 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,00 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 26. 2. 2014 
 

2.  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – nájemní smlouva 
 

3.  Manželé Gavandovi – smlouva na dobu neurčitou 
3.1.  Manželé Didykovi – prominutí poplatku z prodlení 
3.2.  Nebytové prostory v objektu kulturního domu na Podlesí – podnájem 
3.3.  Pořadník č. 34 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel Města Kuřimi 

č. 1/2012 
3.4.  Výpovědi nájemních smluv nájemců KD Kuřim 

 
4.  Vyřazení majetku 

 
5.  KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o. – prodloužení nájmu 

 
6.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 21/68 – 3/12: „Úhrada vícenákladů za ztíženou 

správu mostního objektu“ 
 

7.  E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 
Komenského, přeložka NN, Město, p. č. 2086“ 

 
8.  Kronika města Kuřimi 

 
9.  Peněžitý dar pěstounským rodinám 

 
10.  Žádost o příspěvek na podporu činnosti občanského sdružení Asociace 

pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s., IČ 26589907, se sídlem Fügnerova 
30, 613 00 Brno 

 
11.  Schválení členů KK a tajemníka KK 

 
12.  Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2013 

 
13.  Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace k 1. 1. 2014 

 
14.  Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 26. 2. 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 26. 2. 2014. 
 
Přijaté usnesení: 89/2014 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 26. 2. 2014. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – nájemní 
smlouva 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. v zastoupení investora Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, (dále jen „SŽDC“) zaslala městu Kuřim k podpisu 
budoucí nájemní smlouvu v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno – Královo Pole - 
Kuřim“. 
Cílem stavby je rekonstrukce koleje č. 2 dvoukolejné trati Brno – Židenice – Havlíčkův Brod, konkrétně 
úsek Brno – Královo Pole – Kuřim. Součástí rekonstrukce je návrh parametrů pro zvýšení traťové 
rychlosti, třídu zatížitelnosti D4 a průjezdný průřez Z-GC. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 3501 o výměře 
1 228 m

2
 v k. ú. Kuřim. 

Předmětem nájemní smlouvy bude nájem pozemku parc. č. 3501 v k. ú. Kuřim (dále jen „pozemek“). 
Na pozemku dojde v rámci stavebního objektu SO 04-16-01 k pročištění stávajícího drážního příkopu - 
viz příloha A, B. 
Nájemné za užívání pozemku bude v nájemní smlouvě dohodnuto ve výši odpovídající výši dle 
výměru Ministerstva financí č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami a který byl uveřejněn v Cenovém věstníku Ministerstva financí č. 13/2013, část 
I., oddíl A, položka 2. bod 1) a to činí 20,- Kč/m

2
/rok. 

Doba nájmu bude odvislá od pro potřeby zhotovení výše uvedené stavby. Realizace stavby se 
předpokládá v termínu 10/2014 až 10/2015. 
V souladu se zákonem o obcích musí být před schválením nájemní smlouvy zveřejněný záměr na 
pronájem předmětného pozemku. 
OI nemá k zamýšlenému záměru připomínky. 
 
Příloha A, B – situace 
 
Přijaté usnesení 90/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 3501 v k. ú. Kuřim, 

Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, za nájemné ve výši 20,- Kč/m

2
/rok po dobu 

realizace stavby „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno – Královo Pole – Kuřim“. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

3. Manželé Gavandovi – smlouva na dobu neurčitou 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Tomáš a Hana Gavandovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou společnými 
nájemci obecního bytu č. 1207/1, umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 
1207, ul. Na Loučkách, postaveného na pozemku p. č. 4296 vše v obci a k. ú. Kuřim. Společnými 
nájemci tohoto bytu jsou ode dne 30. 7. 2010, kdy byl uzavřen dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na 
základě předloženého oddacího listu. 
Paní Gavandová (dříve Humpolíková) byla od 1. 4. 2008 nájemcem bytové jednotky č. 947/21, ul. 
Wolkerova, Kuřim. Od 1. 12. 2009 je paní Gavandová nájemcem bytové jednotky č. 1207/1, ul. Na 
Loučkách, kdy došlo k výměně obou bytových jednotek mezi nájemci. 
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Město doposud s manž. Gavandovými opakovaně uzavíralo smlouvy na dobu určitou, vždy na dobu 
jednoho roku. Podle čl. 8 odst. 1) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města 
a bytových náhradách, mohou nájemci během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vtahu 
požádat radu města o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 
20. 1. 2014 takto společní nájemci učinili. 
Společní nájemci plní své povinnosti řádně a včas a nejsou dlužníky města. OMP změnu nájemní 
smlouvy doporučuje. 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček – možná se jedná o více nájemníků, se kterými by mohla být uzavřena smlouva na dobu 
neurčitou. 
 
Přijaté usnesení: 91/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 1207/1 umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207 
postaveného na pozemku p. č. 4296 v ul. Na Loučkách, Kuřim, manž. Tomáši 
a Haně Gavandovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

3.1. Manželé Didykovi – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 

Manželé Dušan a Iveta Didykovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. 1206/7 umístěného 
v V. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207, ul. Na Loučkách, postaveného na pozemku 
p. č. 4296 vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 20. 12. 2000 na dobu 
neurčitou. 
Společní nájemci měli v minulosti problémy s řádným plněním svých závazků vůči pronajímateli. Svůj 
dluh však vždy, i když se zpožděním, uhradili. Vznikl však závazek, který spočívá v poplatku 
z prodlení za neuhrazené nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Dle podkladů 
od správce bytu – INVESTSERVIS RK, s.r.o. – činil ke dni 11. 6. 2013 (den úhrady jistiny) poplatek 
z prodlení částku xxxxxx Kč. Manž. Didykovi ke dni 21. 2. 2014 uhradili více než polovinu z uvedené 
částky, a to celkem xxxxxx Kč. Dne 24. 2. 2014 požádali o prominutí zbývající částky, tj. xxxxx Kč. 
Vzhledem k tomu, že byla více než polovina poplatku z prodlení uhrazena, doporučuje OMP zbývající 
část prominout. 
 
Přijaté usnesení: 92/2014 - RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného 

k bytu č. 1206/7 ve výši xxxxx Kč manželům Dušanovi a Ivetě Didykovým, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

3.2. Nebytové prostory v objektu kulturního domu na Podlesí - 
podnájem 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková a Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Karel Dosoudil, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, je nájemce nebytových prostor v objektu 
kulturního domu na Podlesí vč. části přilehlého pozemku parc. č. 3275 o výměře 40 m

2
 (restaurace 

s letní zahrádkou). RM dne 15. 10. 2010 pod č. usnesení 552/2010 udělila nájemci souhlas 
s podnájmem předmětných nebytových prostor. Souhlas s podnájmem byl udělen na dobu určitou 
do 31. 12. 2013. Podnájemcem byl Marek Sattler, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 625 00 Brno – Starý 
Lískovec. 
Podnájemní smlouva dne 31. 12. 2013 skončila. Dne 24. 2. 2014 požádal pan Dosoudil o udělení 
souhlasu s podnájmem. Podnájemcem by byl opět pan Marek Sattler, podnájemní smlouva by byla 
uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2016. 
OMP nedoporučuje vyhovět žádosti o prodloužení podnájmu, neboť pominul důvod podnájmu, kterým 
byla mateřská dovolená manželky nájemce. Ta restauraci vedla jako spolupracující osoba. 
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OMP navrhuje ukončit stávající nájem dohodou, případně výpovědí a vyhlásit záměr na pronájem 
tohoto nebytového prostoru. Takového výběrového řízení se samozřejmě může zúčastnit i stávající 
podnájemce, který se v provozování restaurace osvědčil a mohl by být seriózním obchodním 
partnerem města. 
 
Diskuse. 
D. Sukalovský – navrhuje doplnit inflační doložku do nájemní smlouvy a v této věci schválit dodatek. 
 
Přijaté usnesení: 93/2014 - RM uděluje souhlas Karlu Dosoudilovi, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, 

s podnájmem části nebytového prostoru v objektu kulturního domu na Podlesí 
vč. části přilehlého pozemku parc. č. 3275 o výměře 40 m

2
 (vše dle nájemní 

smlouvy č. 298/2002) na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2016. 
Podnájemcem se stane Marek Sattler, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 625 00 Brno – 
Starý Lískovec, a schvaluje dodatek 1 k nájemní smlouvě č. 298/2002 ze dne 4. 4. 
2003, jehož předmětem je vložení inflační doložky. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

3.3. Pořadník č. 34 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel 
Města Kuřimi č. 1/2012 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Volný obecní byt se do nájmu přiděluje v souladu s Pravidly Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku Města a bytových náhradách (dále jen „pravidla“), podle aktuálního pořadníku. Pořadník se 
sestavuje na základě „Žádostí o pronájem bytu od Města Kuřimi“ (dále jen „žádost o byt“). V žádosti 
o byt žadatel vyplní dotazník sestavený radou města, ve kterém uvede skutečnosti rozhodné pro 
posouzení jeho bytové potřebnosti. 
S účinností od 1. 1. 2014 byla hranice bodového hodnocení pro zařazení žadatele do pořadníku 
zvýšena na 7 bodů. Při sestavování nového pořadníku č. 34 bylo zjištěno, že např. pracující matky 
samoživitelky s jedním dítětem s trvalým pobytem v Kuřimi hranice 7 bodů nedosáhnou, nemají tedy 
šanci získat obecní byt a jsou odkázány platit tržní nájemné. OMP dává RM ke zvážení, zda nesnížit 
bodovou hranici na 6 bodů. Do pořadníku by se tak dostalo více žadatelů a byty, které se hůře 
obsazují, by mohly být obsazeny. 
 
Přijaté usnesení: 94/2014 - RM schvaluje hranici 6 bodů pro umístění v Pořadníku žadatelů 

o pronájem obecního bytu s účinností od 5. 3. 2014. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 34 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 
Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
 
Příloha – pořadník č. 34 
 
Přijaté usnesení: 95/2014 - RM schvaluje pořadník č. 34 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 

Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

3.4. Výpovědi nájemních smluv nájemců KD Kuřim 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim připravuje v letošním roce rekonstrukci Kulturního domu Kuřim (dále jen „KD“). Dle 
předběžných informací by mohla být rekonstrukce započata nejdříve v měsíci listopadu 2014. Do této 
doby je nutné vypovědět stávajícím nájemcům nebytových prostor v KD jejich nájemní smlouvy. 
S některými nájemci je uzavřena nájemní smlouva s výpovědní lhůtou šest měsíců, s některými 
s výpovědní lhůtou tři měsíce. 
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OMP navrhuje nyní schválit výpovědi všem nájemcům s tím, že výpovědi budou rozesílány 
jednotlivým nájemcům postupně, dle délky výpovědní lhůty a také dle informací OI o termínu zahájení 
rekonstrukce KD tak, abychom nájmy neukončovali zbytečně brzy a prostory zůstaly prázdné bez 
ekonomického efektu. 
Restauraci, provozované panem Tomášem Plavcem, nebude schvalována výpověď nájmu. Dle čl. 9 
bodu 9. 4. nájemní smlouvy č. 2012/O/0130 ze dne 16. 1. 2013 se smluvní strany dohodly, že 
rekonstrukce či rozsáhlejší stavební úpravy budovy KD nejsou důvodem k ukončení nájmu ze strany 
pronajímatele. V tomto případě dojde pouze k přerušení práv a povinností plynoucích z této nájemní 
smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 96/2014 - RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru o výměře 10,40 m

2
 

umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 postavené na pozemku p. č. 
1808 o výměře 1189 m

2
 – zast. plocha, obč. vybavenost, vše k. ú. Kuřim, paní 

Michaele Bartuňkové, trvale bytem xxxxxxxx Kuřim, IČ 72512954, ve smyslu čl. 4 
bodu 4.2. a) nájemní smlouvy č. 2013/O/0127 ze dne 5. 11. 2013. Výpovědní lhůta 
činí tři měsíce. 

 
Přijaté usnesení: 97/2014 - RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru o výměře 25 m

2
 

umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 postavené na pozemku p. č. 
1808 o výměře 1189 m

2
 – zast. plocha, obč. vybavenost, vše k. ú. Kuřim, paní 

Aleně Bartáková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 01340361, ve smyslu 
čl. 4 bodu 4.2.a) nájemní smlouvy č. 2013/O/0025 ze dne 26. 3. 2013. Výpovědní 
lhůta činí tři měsíce. 

 
Přijaté usnesení: 98/2014 - RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru – obřadní síň – 

umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 postavené na pozemku p. č. 
1808 o výměře 1189 m

2
 – zast. plocha, obč. vybavenost, vše k. ú. Kuřim, sdružení 

K dur, se sídlem Tyršova 81, Kuřim, IČ 26563223, ve smyslu čl. 9 bodu 9.2. 
nájemní smlouvy č. 2013/O/0009 ze dne 31. 1. 2013. Výpovědní lhůta činí tři 
měsíce. 

 
Přijaté usnesení: 99/2014 - RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru – herny – 

umístěného v budově č. p. 902 postavené na pozemku p. č. 1808 o výměře 1189 
m

2
 – zast. plocha, obč. vybavenost, vše k. ú. Kuřim, panu Davidovi Hedbávnému, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, ve smyslu čl. III. bodu 1. 
smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 168/2002 ze dne 19. 8. 2002 ve znění 
dodatku č. 1 a č. 2. Výpovědní lhůta činí šest měsíců. 

 
Přijaté usnesení: 100/2014 - RM schvaluje výpověď nájmu části pozemku p. č. 1811 k. ú. Kuřim 

o výměře 30 m
2
 v zahradě KD Kuřim, přiléhající ke zdi a zadnímu vchodu do 

objektu KD, který slouží jako přístup do pronajatých nebytových prostor (dle 
nájemní smlouvy č. 168/2002), panu Davidovi Hedbávnému, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, ve smyslu čl. 2. bodu 2.a) smlouvy o nájmu 
č. 134/2003 ze dne 9. 10. 2003 ve znění dodatku č. 1 a č. 2. Výpovědní lhůta činí 
tři měsíce. 

 
Přijaté usnesení: 101/2014 - RM schvaluje výpověď nájmu dvoukřídlé brány pronajaté za 

účelem umístění reklamního panelu, panu Davidovi Hedbávnému, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, ve smyslu čl. 3. bodu 3.2.a) nájemní smlouvy 
č. 202/2005 ze dne 19. 7. 2005 ve znění dodatku č. 1. Výpovědní lhůta činí jeden 
měsíc. 

 
Přijaté usnesení: 102/2014 - RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru – vinárny ATELIER 

– umístěného v budově č. p. 902 postavené na pozemku p. č. 1808 o výměře 
1189 m

2
 – zast. plocha, obč. vybavenost, vše k. ú. Kuřim, společnosti AT-PLAY 

s.r.o., se sídlem Nádražní 192, Kuřim, IČ 27688194, ve smyslu čl. III. smlouvy 
o nájmu nebytových prostor č. 33/2001 ze dne 19. 2. 2001 ve znění dodatku č. 1 
a č. 2. Výpovědní lhůta činí šest měsíců.  
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Přijaté usnesení: 103/2014 - RM schvaluje výpověď nájmu části pozemku p. č. 1809 k. ú. Kuřim 
o výměře 34 m

2
 – letní zahrádka u provozovny vinárny ATELIER, společnosti AT-

PLAY s.r.o., se sídlem Nádražní 192, Kuřim, IČ 27688194, ve smyslu čl. III. bodu 
2.a) smlouvy o nájmu č. 206/2001 ze dne 27. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

 
Přijaté usnesení: 104/2014 - RM schvaluje výpověď nájmu části pozemku p. č. 1809 k. ú. Kuřim 

o výměře 9 m
2
 – prodejní stánek tabáku a tisku, paní Daně Kalové, trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 15536998, ve smyslu čl. III. smlouvy o pronájmu 
č. 392/2000 ze dne 3. 1. 2001. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

 
Přijaté usnesení: 105/2014 - RM schvaluje výpověď nájmu části pozemku p. č. 1811 k. ú. Kuřim 

o výměře 122 m
2
 – prodejní stánek textilu, elektroniky, obuvi, galanterie a hraček, 

paní Cuong Tran Thi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, IČ 68017821, ve 
smyslu čl. III. smlouvy o pronájmu č. 394/2000 ze dne 3. 1. 2001 ve znění dodatku 
č. 1. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Bylo hlasováno o všech usneseních současně: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

4. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 4, 4A, 4B, 4C, 4D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Majetek není vhodný na 
další využití a bude zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 106/2014 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

5. KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o. – prodloužení nájmu 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Rada města dne 5. 2. 2014 přijala usnesení č. 29/2014 ve znění: 
 
„RM schvaluje záměr prodloužit do 30. 9. 2014 nájemní smlouvu č. 29/2004 uzavřenou se společností 
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha, IČ 48150029, jejímž předmětem je 
pronájem televizních kabelových rozvodů v Kuřimi.“  
 
Schválený záměr byl na úřední desce vyvěšen dne 12. 2. 2014 a dle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích má být zveřejněn minimálně 15 dnů, tedy do 27. 2. 2014. V době zpracování příspěvku 
nebyly k záměru podány žádné připomínky ani jiné nabídky. Pokud do doby projednání tohoto 
materiálu radou města nebudou žádné připomínky nebo nabídky podány, doporučuje OMP schválit 
uzavření dodatku č. 1, kterým bude nájemní smlouva č. 29/2004 se společností KABELOVÁ 
TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská, Praha, IČ 48150029, prodloužena do 30. 9. 2014. V opačném 
případě požádá OMP o stažení materiálu. 
 
Příloha: návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 107/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 29/2004 se 

společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, 
IČ 48150029, jehož předmětem je prodloužení nájmu kabelových rozvodů do 
30. 9. 2014. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
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6. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 21/68 – 3/12: „Úhrada vícenákladů za 
ztíženou správu mostního objektu“ 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. Štarha, zpracovala Ing. Kubová) 
 
Město Kuřim je vlastníkem oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem 
srážkových vod z komunikace v lokalitě Kolébka. Sběrač je zaústěn do propustku pod železniční tratí. 
Z tohoto důvodu byla sepsána smlouva č. 21/68 – 3/12 o úhradě vícenákladů za ztíženou správu 
mostního objektu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením 
RM Kuřimi č.153/2012 ze dne 4. 4. 2012. 
Vzhledem k tomu, že z původní smlouvy nebylo zcela zřejmé, jestli cena obsahuje nebo neobsahuje 
DPH, uskutečnilo se v lednu 2014 jednání se zástupci SŽDC. Výsledkem jednání je, že smluvní strany 
považují smluvní cenu 25.000 Kč za cenu bez DPH. 
 
OI předkládá RM dodatek, ve kterém je DPH ošetřeno tak, že cena za svádění srážkových vod do 
propustku je 25.000 Kč plus platná sazba DPH. 
 
Příloha: dodatek ke smlouvě 
  smlouva č. 21/68 – 3/12 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – o tomto materiálu jednáme znovu. Správa železniční a dopravní cesty žádá 
o navýšení ceny o sazbu DPH. Ve smlouvě nebylo uvedeno, jestli se jedná o cenu včetně DPH nebo 
bez DPH. Vzhledem k tomu, že máme do jejich propustku svedenu srážkovou vodu z komunikace 
lokality Kolébka, navrhuje usnesení přijmout. 
O. Štarha – když není uvedeno jinak, bývá cena včetně DPH. Ale s uzavřením dodatku souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 108/2014 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 21/68 – 3/12 se 

Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, jehož předmětem je navýšení 
ceny za odvádění povrchových vod o DPH. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

7. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Komenského, přeložka NN, Město, p. č. 2086“ 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 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. 
Vzhledem k tomu, že na přeložku je vázáno zahájení přestavby kotelny, doporučuje OI schválení výše 
uvedené smlouvy, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene pro přeloženou distribuční soustavu. 
Přeložkou bude dotčen pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 2086/1 v k. ú. Kuřim. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
500,- Kč bez DPH. Úplata je oproti zvyklostem nižší, poněvadž potřeba přeložky je vyvolána městem 
z důvodů přestavby sálu a za zřízení věcného břemena již EON jednou zaplatil. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – vizte příloha. 
 
Příloha: smlouva + situace 
 
Přijaté usnesení: 109/2014 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

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 pozemku parc. č. 2086/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV 
č.1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
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smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

8. Kronika města Kuřimi 
(Příloha č. 8, 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 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – na základě připomínek radních k obsahu stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2013. 
 
 
 

9. Peněžitý dar pěstounským rodinám 
(Příloha č. 9, předkládá Mgr. Ing D. Sukalovský, zpracovala Bc. T. Sojková) 
 
Rada města Kuřimi přispívala již i v minulých letech zejména před letními školními prázdninami 
rodinám, které převzaly do pěstounské péče děti peněžitým darem. 
Jednou z tradičních charakteristik pěstounských rodin je přijetí nevlastního dítěte, kterému věnují 
pěstouni stejné množství pozornosti, lásky a péče, jako by bylo jejich vlastní. Jejich hlavní motivací tak 
není uspokojování rodičovských potřeb, ale potřeb dětí, které by jinak vyrůstaly v ústavu. Pěstouni 
jsou lidé, kterým navíc nechybí zdravá dávka odvahy i nadání vstoupit do neznámých vod náhradní 
rodinné péče, která je mnohdy mnohem komplikovanější, než výchova vlastních potomků. Jde 
o poslání, které má zejména v dnešní době velký význam. 
K ukončení školního roku 2013/2014 proto doporučuji přispět každé rodině v Kuřimi, která převzala do 
pěstounské péče děti částkou 3.000 Kč. 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček – žádá doplnit celkovou částku příspěvku. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání a žádá ho doplnit ve spolupráci s matrikou. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč pro rodiny, které 

převzaly do pěstounské péče děti. 
 
 
 

10. Žádost o příspěvek na podporu činnosti občanského sdružení 
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s., IČ 26589907, 
se sídlem Fügnerova 30, 613 00 Brno 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala R. Malásková) 
 
Občanské sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s., IČ 26589907, se sídlem 
Fügnerova 30, 613 00 Brno, se obrátilo na město Kuřim se žádostí o podporu činnosti projektu 
Asistenční služby pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra na rok 2014. 
Občanské sdružení APLA-JM o. s. je registrovanou sociální službou pro Jihomoravský kraj. 
V současné době poskytuje toto sdružení asistenční službu jednomu občanu Kuřimi, a to formou 
osobní asistence ve školní družině. Sdružení požaduje na podporu osobní asistence jednorázově 
finanční částku ve výši 5.000 Kč. 
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Příspěvek z finančních prostředků města Kuřimi by byl poskytnut z rozpočtové položky RM 
9002000000, formou příspěvku. 
 
Příloha: Žádost o poskytnutí dotace 

Kopie stanov sdružení 
Kopie registrace 

 
Přijaté usnesení: 110/2014 - RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč 

poskytovateli sociální služby Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s., 
IČ 26589907, se sídlem Fügnerova 30, 613 00 Brno. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

11. Schválení členů KK a tajemníka KK 
(Příloha č. 11, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila dne 5. 2. 
2014 Rada města Kuřimi č. 05/2014 konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. Ukončení 
podávání přihlášek bude 10. 3. 2014 v 17:00 hod. Písemně byly osloveny všechny instituce, které dle 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v platném znění, 
delegovaly členy KK. Delegované členy schvaluje rada města, která také pověřuje zaměstnance 
zřizovatele funkcí tajemníka KK. 
První jednání KK (otevírání obálek) bylo stanoveno na 3. 4. 2014 ve 13:00 hod. Na termínu 
druhého jednání (pohovory s uchazeči) se domluví členové KK (nejdříve 14 dnů od prvního jednání, 
předpoklad je 17. 4. 2014). 
 
Přílohy: Nominace členů KK 
 
Přijaté usnesení: 111/2014 - RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města 
Kuřimi č. 05/2014 ze dne 5. 2. 2014 konkursní komisi k provedení konkursního 
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace ve složení: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - předseda komise, zástupce zřizovatele 
pan Jiří Filip Koláček, MBA - člen komise, zástupce zřizovatele 
Mgr. Růžena Jonášová - členka komise, zástupce odboru školství KrÚ 
Jihomoravského kraje 
PhDr. Irena Borkovcová - členka komise, zástupce České školní inspekce, 
Jihomoravský inspektorát 
Mgr. Libuše Pouzová - členka komise, odborník v oblasti státní správy, organizace 
a řízení ve školství 
paní Alena Brázdová - členka komise, zástupce pedagogických pracovníků 
základní školy. 

 
Přijaté usnesení: 112/2014 - RM pověřuje Mgr. Hanu Němcovou funkcí tajemníka výše jmenované 

konkursní komise, která organizačně a administrativně zabezpečí jednání 
konkursní komise. Tajemník konkursní komise ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 
v platném znění, není členem konkursní komise. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
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12. Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2013 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 

celkem 2013    hlavní činnost  vedlejší činnost 
 
Příjmy celkem:   10.989.824,91 Kč 10.451.591,97 Kč     538.232,94 Kč 
z toho vlastní příjmy    5.973.124,91 Kč   5.524.891,97 Kč     538.232,94 Kč 
          příspěvek zřizovatele   4.282.000,- Kč    4.282.000,- Kč     0 
           příspěvek MPSV       728.000,- Kč       728.000,- Kč     0 
           příspěvek z EU           6.700,- Kč           6.700,- Kč     0 
 
Výdaje celkem:  10.594.016,53,- Kč 10.212.509,13 Kč     381.507,40 Kč 
 
Hospodářský výsledek:       395.808,38 Kč      239.082,84 Kč     156.725,54 Kč 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: navrhuji převod zisku ve výši 395 808,38 Kč do 
rezervního fondu organizace CSS Kuřim. 
 
Příloha: Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2013 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – lze hospodářský výsledek 395 tisíc Kč považovat za příznivý a přiměřený? 
J. F. Koláček – je přiměřený. Nechceme, aby byl tvořen zisk. 
 
Přijaté usnesení: 113/2014 - RM schvaluje rozbor hospodaření a účetní závěrku Centra sociálních 

služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za rok 2013. 
 
Přijaté usnesení: 114/2014 - RM schvaluje převod výsledku hospodaření Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2013 do rezervního fondu organizace 
v částce 395.808,38 Kč. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

13. Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace k 1. 1. 2014 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Z důvodu pořízení nového majetku došlo ke změně odpisového plánu na rok 2014 v Centru sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. 
 
Přílohy: Odpisový plán CSS Kuřim akt. k 1. 1. 2014 
 
Přijaté usnesení: 115/2014 - RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim na rok 

2014. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

14. Různé 
 
D. Sukalovský – informoval o doručeném dopise z Ministerstva dopravy, týkající se odkoupení 
systému Centrálního registru řidičů. Žádají, abychom si systém odkoupili a spravovali sami. Nemáme 
více informací, zatím je vše pozastaveno. Nyní to nepovažuje za vhodné a dále se nad tím bude 
jednat. 
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Dále byly projednávány materiály do zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 
11. 3. 2014 
 
 
 

5. Manž. Vlasta a Jiří Dvořákovi, Kuřim a Alexander Paraska, Kuřim 
- žádost o odprodej pozemku p. č. 837 v k. ú. Kuřim 
 
Manželé Vlasta a Jiří Dvořákovi bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, požádali o odprodej pozemku parc. č. 837 
v k. ú. Kuřim o výměře 91 m2. Za pozemek nabízí částku ve výši 20.000 Kč (tj. cca 220,- Kč/m2). 
Jedná se o pozemek, který sousedí s pozemkem žadatelů - vizte příloha A, B, C. Pozemek parc. č. 
837 v k. ú. Kuřim tvoří přirozenou strouhu mezi dvěma zahradami pro odvedení přívalových vod (dále 
jen „strouha“). 
Manželé Dvořákovi uvádějí, že již v minulosti několikrát usilovali o odkoupení strouhy. Celá strouha je 
jedním oplocením „přičleněna“ k jejich zahradě a manž. Dvořákovi ji udržují. 
Manž. Dvořákovi chtějí strouhu koupit z těchto důvodů: 
- ujíždění terénu zahrady směrem do strouhy (výškový rozdíl cca 1m). Drobnými terénními 
úpravami v místě strouhy by došlo k napravení situace; 
- rozšíření zahrady o šířku strouhy s možností budoucí výstavby rekreačního objektu. 
 
O odkoupení strouhy s odstupem 9 dnů požádal i Alexander Paraska bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kuřim. Pan Paraska jedná o koupi pozemku parc. č. 838/1 v k. ú. Kuřim od manž. Knížkových za 
účelem výstavby rodinného domu. Také tento pozemek sousedí se strouhou - vizte příloha B, C, D. 
Pan Paraska se začátkem roku 2014 informoval na OSVO a OI na podmínky, za kterých by bylo 
možné na parcele č. 838/1 postavit rodinný, či rekreační domek. 
 
Stanoviska dotčených odborů: 
OŽP - k odprodeji pozemku nemá námitek za předpokladu, že parcela bude i nadále sloužit 
k případnému odtoku dešťových vod při přívalových deštích, tj. nebude zastavěna ani terénně 
upravena natolik, aby tuto svou funkci přestala plnit. 
OI - pozemek je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim, součástí plochy individuální 
rekreace. Lze připustit výstavbu objektů - zahradní domky a chaty sloužící k rekreačním účelům. 
Do části pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim zasahuje záplavové území Q 100 toku Kuřimky 
a vymezená aktivní zóna záplavového území. 
V návrhu nového Územního plánu Kuřim (návrh z 2/2014) je strouha zařazena do plochy smíšené 
obytné (stavby a zařízení rodinných domů, staveb pro bydlení). 
OMP a OI - vzhledem k tomu, že pozemek je evidentně určen k odvedení přívalových vod, a tato 
funkce by byla při prodeji pozemku ohrožena, OMP a OI nedoporučuje strouhu prodat. 
V případě prodeje doporučujeme kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 (za stejnou cenu se prodávaly 
zahrady u ZUŠ nebo Jahodovi - rozšíření zahrady). 
 
Příloha A - žádost manž. Dvořákových  
Příloha B, C - katastrální mapa  
Příloha D - žádost pana Parasky 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček – byl se podívat na místě, jedná se o funkční využití. 
O. Štarha – souhlasil by pouze v případě, že bude prokázáno, že strouha nemá funkční význam. Ale 
nemyslí si to. 
 
RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim o výměře 91 m2 

manželům Vlastě a Jiřímu Dvořákovým, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx za cenu ve 
výši 220,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 
pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

Souhlasí: pro 0, proti 3. 
 
RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim o výměře 91 m2 

panu Alexandru Paraskovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu ve výši 
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…….,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 
pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

Tento návrh usnesení nebyl projednáván. 
 
 
 

6. Zdenka Hanáková - změna kupní smlouvy - zrušení usnesení 
 
Město Kuřim v současné době uzavírá kupní smlouvy na výkup pozemků za rybníkem Srpek za 
účelem realizace schválené investiční akce - „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
Při kontrole textace realizační kupní smlouvy bylo zjištěno, že u pozemku parc. č. 2904/38 je již 
v uzavřené budoucí kupní smlouvě chybně uvedena výměra. Jelikož má výměra vliv na výši kupní 
ceny, navrhuje OMP toto pochybení napravit tak, že bude zrušeno předchozí přijaté usnesení 
a schváleno nové usnesení s upravenou výměrou a kupní cenou. Prodávající je s tímto postupem 
obeznámen a nemá proti němu námitek. 
 
Původní usnesení: 
1158/2012 
ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/38 o výměře 1129 m2 a parc. č. 2904/73 
o výměře 1324 m2, vše v k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve výši 85.855,- Kč do vlastnictví Města 
Kuřimi od paní Zdenky Hanákové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. 
 
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1158/2012 ze dne 16. 10. 2012 a schválit nabytí pozemků 

parc. č. 2904/38 o výměře 1159 m2 a parc. č. 2904/73 o výměře 1324 m2 vše 
v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 86.905,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od 
paní Zdenky Hanákové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené 
s převodem pozemků uhradí nabyvatel. 

Souhlasí: pro 3. 
 
 
 

7. Rostislav Filka - změna kupní smlouvy - zrušení usnesení 
 
Město Kuřim v současné době uzavírá kupní smlouvy na výkup pozemků za rybníkem Srpek za 
účelem realizace schválené investiční akce - „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
Při kontrole textace realizační kupní smlouvy bylo zjištěno, že u pozemku parc. č. 2904/109 je již 
v uzavřené budoucí kupní smlouvě chybně uvedena výměra. Jelikož má výměra vliv na výši kupní 
ceny, navrhuje OMP toto pochybení napravit tak, že bude zrušeno předchozí přijaté usnesení 
a schváleno nové usnesení s upravenou výměrou a kupní cenou. Prodávající je s tímto postupem 
obeznámen a nemá proti němu námitek. 
 
Původní usnesení: 
1092/2013 
ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/20 o výměře 108 m2, parc. č. 2784/21 o výměře 
102 m2, parc. č. 2903/8 o výměře 60 m2, parc. č. 2903/9 o výměře 62 m2, parc. č. 2904/110 o výměře 
1699 m2, parc. č. 2904/109 o výměře 1996 m2, parc. č. 2904/118 o výměře 268 m2, parc. č. 2904/119 
o výměře 447 m2, parc. č. 2904/92 o výměře 679 m2 a parc. č. 2904/93 o výměře 798 m2 vše v obci 
a k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve výši 209.365,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava 
Filky, bytem xxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z převodu 
nemovitosti uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. 
 
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1092/2013 ze dne 25. 6. 2013 a schválit nabytí pozemků parc. 

č. 2784/20 o výměře 108 m2, parc. č. 2784/21 o výměře 102 m2, parc. č. 2903/8 
o výměře 60 m2, parc. č. 2903/9 o výměře 62 m2, parc. č. 2904/110 o výměře 
1699 m2, parc. č. 2904/109 o výměře 1662 m2, parc. č. 2904/118 o výměře 268 
m2, parc. č. 2904/119 o výměře 447 m2, parc. č. 2904/92 o výměře 679 m2 a parc. 
č. 2904/93 o výměře 798 m2 vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 
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197.675 Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava Filky, bytem xxxxxxxxx 
xxx Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Souhlasí: pro 3. 
 
 
 

8. Záměr na prodej bytové jednotky č. 906/4 
 
Dne 17. 2. 2014 požádal o odkoupení bytové jednotky č. 906/4 pan Roman Štěpánek, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxx Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena s paní Lidií Štěpánkovou, matkou Romana 
Štěpánka. Jedná se bytovou jednotku 2+1 s příslušenstvím - předsíň, koupelna, WC, spíž, sklep, 
komora o velikosti 68,50 m2, umístěnou ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 906 
postaveného na pozemku parc. č. 1701 v ul. Jungmannova, vše v obci a k. ú. Kuřim. Na předmětném 
bytu nevázne žádná zástava ani dotační titul, nakládání s ním není tedy nijak omezeno. 
 
Ke dni 31. 12. 2013 došlo ke zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Převod bytové 
jednotky vymezené zákonem č. 72/1994 Sb. se však stále ve smyslu § 3063 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, řídí stále dosavadními předpisy. OMP upozorňuje, že ve smyslu § 22 odst. 1 
zákona č. 72/1994 Sb., musí vlastník bytu nabídnout převod tohoto bytu stávajícímu nájemci, který má 
šestiměsíční lhůtu k přijetí či odmítnutí nabídky. V případě odmítnutí ze strany nájemce může vlastník 
byt prodat kterékoliv třetí osobě. Z výše uvedeného důvodu doporučuje OMP koncipovat záměr jako 
„neadresný“ a vzápětí uvědomit nájemce o možnosti odkoupení bytové jednotky do svého vlastnictví. 
 
Žadatel nechal na svůj náklad vyhotovit paní Ing. Hanou Divišovou, Brno znalecký posudek. Znalkyně 
stanovila obvyklou cenu bytu na 1.200.000 Kč.  
 
V roce 2013 byly manž. Studeným i manž. Sarojanovým prodány byty za 80 % tržní ceny s tím, že 
kupující uhradili i daň z převodu nemovitostí. OMP navrhuje stejný postup zachovat i v tomto případě. 
Kupující by tedy zaplatil 960.000 Kč + 38.400 Kč (daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % z kupní ceny). 
Žadatel s tímto postupem vyslovil souhlas. 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – se záměrem souhlasí. 
 
RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej bytové jednotky č. 906/4 o velikosti 2+1 

s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 906 postaveného na 
pozemku parc. č. 1701 vše k. ú. Kuřim na ulici Jungmannova v Kuřimi obsazené 
nájemcem za cenu min. 960.000 Kč. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města částku odpovídající 
dani z nabytí nemovitých věcí, 
c) kupující uhradí správní poplatky. 

Souhlasí: pro 3. 
 
 
 

9. Žádost o dotaci TJ SOKOL Kuřim 
 
Na město Kuřim se opětovně obrátili zástupci TJ Sokol Kuřim se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 
250.000 Kč na dostavění nástavby sociálního zařízení v objektu Sokolovny. V loňském roce poskytlo 
město Kuřim na tuto akci částku 250.000 Kč, proinvestováno bylo celkem 342.000 Kč. 
Žádost je v příloze. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – pan Merta by si mohl přijít na zastupitelstvo příspěvek obhájit. 
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D. Sukalovský – principiálně s tím souhlasí. 
 
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Nástavba sociálního 

zařízení s TJ Sokol Kuřim, Tyršova 480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763. 
Souhlasí: pro 3. 
 
 
 

10. Žádost o dotaci Římskokatolická farnost Kuřim 
 
Na město Kuřim se obrátil kuřimský farář P. Adam Malczyňski, s žádostí o poskytnutí dotace na 
sanaci vlhkého zdiva budovy kuřimské fary. 
Žádost je v příloze. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – ptá se, jak se bude řešit sanace? 
J. F. Koláček – církvi dáváme hodně peněz. 
D. Sukalovský – církev ve městě mnoho pozemků nemá. 
O. Štarha – pro cyklostezku budeme od církve potřebovat pozemky, potom by to mohlo být na 
symbolickou cenu. 
 
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na sanaci 

vlhkého zdiva objektu fary v Kuřimi, s Římskokatolickou farností Kuřim, 
Křížkovského 55, 664 34 Kuřim, IČ 49461362. 

Souhlasí: pro 3. 
 
 
 

11. Zápůjčka pro projekt Technické školky – MAS Brána Brněnska, 
o.s. 
 
Projekt je financován pomocí dotace SZIF(Státní zemědělský intervenční fond), která bude vyplacena 
až po ukončení projektu to je v červnu 2015. Celková rozpočet projektu činí 3.239.500 Kč, z toho 
dotace je 2.915.550 Kč určená pro 24 školek MAS Brána Brněnska, o.s. (z toho mimo jiné i MŠ Kuřim, 
MŠ Jinačovice, MŠ Čebín, MŠ Moravské Knínice, MŠ Drásov a další…). 
MAS Brána Brněnska, o.s. musí celý projekt předfinancovat a administrativně zajistit. V rámci projektu 
školky obdrží materiál na technické úlohy, výpočetní techniku notebook, projektor, plátno, finance na 
exkurze a finance na odborného lektora a další.  
MAS Brána Brněnska, o.s. tímto žádá Město Kuřim o poskytnutí zápůjčky ve výši 350.000 Kč na 
předfinancování projektu. 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček – nemá dostatek informací, nebude proto hlasovat. 
O. Štarha – v rozpočtu jsou vyčleněny peníze. 
 
Tento návrh usnesení nebyl projednáván. 
 
 
 

12 Dodatek č.13 ke smlouvě č.123/2004 o financování systému IDS 
JMK 
 
ZM je předložen k projednání doplněný návrh dodatku č. 13 ke smlouvě č. 123/2004 o zajištění 
financování IDS JMK, kterým se mění rozsah smlouvy o zajištění nadstandardu pro rok 2014 dle 
požadavků města Kuřimi.  
Původní návrh dodatku o nadstandardu ve výši 1.347.046 Kč byl projednán v komisi dopravy dne 
13. 1. 2014 a schválen v ZM dne 21. 1. 2014 usnesením č. 1009/2014.  
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Komise dopravy následně doporučila na svém jednání dne 10. 2. 2014 navýšit rozsah nadstandardu. 
Doporučení komise schválila RM dne 19. 2. 2014. Navýšení nadstandardu je specifikováno v zápisu 
z komise dopravy ze dne 10. 2. 2014, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu. 
Společnost KORDIS JMK upravila návrh dodatku č. 13 a dne 28. 2. 2014 zaslala městu Kuřim ke 
schválení v ZM. Návrh dodatku č. 13 je přílohou č. 1. 
 
Specifikace nadstandardu, požadovaná dle zápisu ZM dne 21. 1. 2014 byla rozeslána p. Glosovou 
společně s materiály do ZM. 

Komentář předsedy komise dopravy: "Kordis nabídl Městu Kuřimi v rámci změn jízdních řádů k 2.3. 
2014 zavedení nových víkendových nočních spojů na lince 302 v úseku Brno, Kníničky, U luhu - Kuřim 
žel. st., náhradou za prodloužení noční linky N89 v úseku Brno - Jinačovice. Nové noční spoje linky 
302 v Brně, Kníničkách navazují v obou směrech na linku N89 do Brna hl.n. Návrhový jízdní řád je 
přílohou č.3. 

Návrh byl vytvořen na základě iniciativy obce Lipůvka o zavedení nočního spojení do Lipůvky, které 
bude zajištěno linkou 313 z Kuřimi, kde bude navazovat na linku N91 z Brna.  Aby byl zajištěn alespoň 
nějaký proběh autobusu, došlo k nahrazení linky N89 v úseku Brno - Jinačovice spoji linky 302 
vedenými až do Kuřimi. Na provozu těchto spojů by se finančně podílely obce Jinačovice, 
Rozdrojovice a Lipůvka, přesto by Kordis potřeboval od Kuřimi v případě realizace tohoto návrhu 
navýšit nadstandard o 10 857 Kč ročně (1 pár spojů linky 302 v úseku Jinačovice - Kuřim, žel. st.), 
ostatní spoje by platily jiné obce, takže tato částka je pro Kuřim de facto symbolická. 

Co by to znamenalo pro Kuřim? Doplnění linky N91 s odjezdy 1:00 a 3:00 z Brna do Kuřimi novými 
spoji linky 302, které by navazovaly na spoje s odjezdy 0:00 a 2:00 z Brna. Dále se otvírá možnost v 
případě zájmu zajistit např. rozvoz po Kuřimi od vlaku 4960 s příjezdem 1:01 hod. (viz oběh autobusu 
dle návrhu). Navíc se tím do budoucna otevírá možnost jednání o nahrazení části trasy linky N91 po 
Kuřimi linkou 313 s cílem dosažení úspory. 

Protože návrh na nové noční spoje byl Kuřimi předložen v průběhu února a Kordis včetně dotčených 
obcí měl zájem na zavedení spojů od nejbližšího řádného celostátního termínu změn jízdních řádů 
2. 3. 2014, byl dohodnut postup, že navrhované řešení bude k tomuto termínu zapracováno do 
jízdních řádů a Město Kuřim projedná navýšení nadstandardu na nejbližším jednání zastupitelstva. V 
případě, že návrh nebude Zastupitelstvem Města Kuřimi přijat, dojde v nejbližším možném termínu 
mimořádnou změnou k úpravě jízdního řádu linky 302. Ta by pravděpodobně spočívala ve zrušení 
jednoho páru nočních spojů mezi Kuřimí a Jinačovicemi, tak aby prostředky ostatních obcí pokryly 
provoz nočních spojů na těchto linkách."  

Přehled nočních spojů z Brna do Kuřimi a zpět od změny jízdního řádu 2. 3. 2014: 

Odjezdy z Brna hl. n. do Kuřimi žel. st.: 
Noc před pracovním dnem: 
1:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Tyco 
3:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Tyco 
Noc před sobotou, nedělí a svátkem: 
0:00 linka 89 směr Brno, Kníničky, U luhu, kde je přestup na linku 302 do Kuřimi, žel. st 
0:36 vlak, linka S3 směr Kuřim, Tišnov 
1:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Podlesí, rozc. 
2:00 linka 89 směr Brno, Kníničky, U luhu, kde je přestup na linku 302 do Kuřimi, žel. st. 
3:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Tyco 
5:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Tyco 
 
Odjezdy z Kuřimi, žel. st. do Brna hl. n.: 
Noc před pracovním dnem: 
3:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Starý Lískovec, Labská přes Řečkovice a Brno hl. n. 
4:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Starý Lískovec, Labská přes Řečkovice a Brno hl. n. 
4:41 vlak S3 směr Břeclav 
Noc před sobotou, nedělí a svátkem: 
0:13 linka 302 směr Brno, Kníničky, U Luhu, kde je zajištěn přestup na linku 89 směr Brno, hl. n. - 

Letiště Tuřany, terminál 
2:13 linka 302 směr Brno, Kníničky, U Luhu, kde je zajištěn přestup na linku 89 směr Brno, hl. n. - 

Letiště Tuřany, terminál 
2:25 linka 91 jede z Podlesí, rozc. směr Brno, Starý Lískovec, Labská přes Řečkovice a Brno hl. n. 
4:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Starý Lískovec, Labská přes Řečkovice a Brno hl. n. 
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4:41 vlak S3 směr Brno, hl.n. 
5:41 vlak S3 směr Břeclav 
6:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Kr. Pole, Semilaso. V zastávce Řečkovice je zajištěn přestup 

na tramvaj č. 1 směr Brno hl. n., - Brno, Bystrc 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček – kolik lidí těmito spoji jezdí? Měla by být možnost, aby spojem č. 320 cestovali senioři 
po okolních obcích zdarma. 
 
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1009/2014 ze dne 21. 1. 2014 schválit uzavření dodatku č. 13 

ke smlouvě č. 123/2004 s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, 
o zajištění financování systému IDS JMK ve výši 1.359.061 Kč dle přílohy. 

Souhlasí: pro 3. 
 
 
 

13 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 
 
Dne 24. února 2014 zasedal Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi, který posuzoval podané 
žádosti o dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014. 
Po projednání jednotlivých žádostí navrhl udělení dotací ve výši 23.000 Kč. 
K tomuto dni měl výbor k dispozici celkem 92.000 Kč. 
 
RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní 

a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 v bodech a částkách podle přílohy. 
Souhlasí: pro 3. 
 
 
 

16 Dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání 
místního TV zpravodajství 
 
Pan Aleš Kadlec požádal o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 
činnosti města Kuřimi na rok 2014 na činnost (výrobu a vysílání místního TV zpravodajství). Žádost 
zněla na 170.000 Kč. Kulturní výbor žádost nedoporučil ke schválení z prostředků Programu finanční 
podpory, s udělením dotace v nespecifikované výši však souhlasil, ovšem z jiné rozpočtové kapitoly. 
Navrhuji uzavřít smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč, hrazeno bude z ORGu 
9001000000 - Tisková, informační a propagační činnost. 
 
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč s Alešem 

Kadlecem - KOTVA KA, Nová 1057/4, 664 34 Kuřim, IČ 11482907, na 
dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a společenských klubů, školských 
zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

Souhlasí: pro 3. 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14,29 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
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V Kuřimi dne 5. 3. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 26. 2. 2014 
2, 2A, 2B  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – nájemní smlouva 
3, 3A   Manželé Gavandovi – smlouva na dobu neurčitou 

Manželé Didykovi – prominutí poplatku z prodlení 
Nebytové prostory v objektu kulturního domu na Podlesí – podnájem 
Pořadník č. 34 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel Města Kuřimi 
č. 1/2012 
Výpovědi nájemních smluv nájemců KD Kuřim 

4, 4A – 4D  Vyřazení majetku 
5, 5A   KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o. – prodloužení nájmu 
6, 6A, 6B Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 21/68 – 3/12: „Úhrada vícenákladů za ztíženou 

správu mostního objektu“ 
7, 7A, 7B E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 

Komenského, přeložka NN, Město, p. č. 2086“ 
8   Kronika města Kuřimi 
9   Peněžitý dar pěstounským rodinám 
10, 10A, 10B, 10C Žádost o příspěvek na podporu činnosti občanského sdružení Asociace 

pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s., IČ 26589907, se sídlem 
Fügnerova 30, 613 00 Brno 

11   Schválení členů KK a tajemníka KK 
12, 12A   Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2013 
13, 13A   Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace k 1. 1. 2014 


