
 

1 

 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 11/2014 konané dne 26. 3. 2014 
 
Přítomni: 
Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta 
PaedDr. David Holman, Zdeněk Kříž – členové rady města 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Oldřich Štarha 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
1. místostarosta zahájil zasedání RM v 14,06 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. 
Rada města je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 3. 2014 
 

2. Alena Bartáková - žádost o poskytnutí slevy z nájmu 
 

3. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
 

4. Gehringerová Klára - pacht pozemku/zahrádky 
 

5. Suchých Zdeněk a Martina - pacht pozemku/zahrádky 
 

6. Peškovi Tomáš a Radka - pacht pozemku/zahrádky 
 

7. Richter Pavel - smlouva o ubytování 
 

8. E.ON Distribuce, a.s. – zrušení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, VN366, příp. VN k TS 

gromathic“ 
 

9. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, st. úpr. TS Bezručova“ 
 

10. Telefónica Czech Republic, a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

„RVDSL3M_B_E02_BO_KURM595_OK“ na ul. Brněnská  
 

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

12. Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí 
 

13. Zahájení zadávacího řízení Přestavba kotelny na ulici Popkova na víceúčelový sál 
 

14. Zahájení zadávacího řízení Sportovně rekreační plocha Díly za Sv. Jánem 
 

15. Výběr dodavatele veřejné zakázky - Plošina pro centrum denních služeb 
 

16. Zrušení usnesení č. 614/2013 z 25. 9. 2014 
 

17. Městská sportovní hala - pokyn s požadavky DUR 
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18. Dodatek č. 16 k mandátní smlouvě pro "Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách" 

 
19. Cenový návrh na provedení dodatečných prací dle podmínek SÚS JMK na připravované 

stavbě „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Tyršova a Tišnovská“ 
 

20. Studie systému zařízení a stavebních objektů pro vypouštění odpadních vod z bazénů 
Wellness a využití vodního zdroje HV2SA 

 
21. Smlouva o poskytování služeb - daňové přiznání 

 
22. Dovybavení sportovních zařízení města 

 
23. Zabezpečení bočního vchodu do budovy v návaznosti na číslo usnesení 292/12 schválené 

RM č. 16 dne 30. 5. 2012 
 

24. Peněžitý dar pěstounským rodinám 
 

25. Žádost o příspěvek DOTYK, o.p.s 
 

26. Audity ZŠ Tyršova - zpráva 
 

27. eCentre - smlouva o zajištění podpory při realizaci projektu 
 

28. Zápis z komise dopravy 
 

29. Závěry komise životního prost ředí ze dne 26. 2. 2014 
 

30. Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a prevence za rok 2013 
 

31. Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního 
 

32. Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu 
 

33. Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim 
 

34. Rámcová kupní smlouva 
 

35. Zápis komise stavební ze dne 24. 3. 2014 
 

36. Zrušení části zadávacího řízení a rozhodnutí o přidělení zakázky k projektu Protierozní 
zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně 

 
37. Zahájení zadávacího řízení na "Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně 

 
38. Rozdělení finančního příspěvku z Ministerstva kultury pro ORP 

 
39. Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 

 
40. Zpracování PD a auditu na zateplení MŠ Zborovská 

 
41. ZŠ Tyršova – oprava umývárny chlapci – výběr zhotovitele 

 
42. „Schválení investičního záměru Parkoviště Popkova“ 

 
43. Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 3. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá vysvětlit informaci o plnění usnesení č. 9/2014. 
A. Zimmermannová – uzavření smlouvy bylo schváleno v lednu. Protistrana měla obratem zaslat 
smlouvu, ale učinila tak až tento týden. Usnesení bude splněno každým dnem. 
 
Přijaté usnesení: 123/2014 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 19. 3. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

2. Alena Bartáková - žádost o poskytnutí slevy z nájmu 
 
Paní Alena Bartáková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 01340361, je nájemce nebytového 
prostoru umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 
v k. ú. Kuřim, kde provozuje obchod s dětským zbožím. 
Dne 26. 2. 2014 doručila paní Bartáková přípis nazvaný „žádost o poskytnutí slevy z nájmu“. Ve své 
žádosti uvádí, že se v pronajatém nebytovém prostoru v době od 27. 1. 2014 do 30. 1. 2014 netopilo 
a teplota tak nepřekročila 12°C. Ani v týdnu od 3. 2. 2014 do 7. 2. 2014 nepřekročila teplota v prostoru 
hranici 17°C. Tuto nepříjemnou situaci řešila přitápěním elektrickým topným tělesem. I přes přitápění 
se teplota v místnosti nedostala nad 20°C. 
Na konci žádosti pí Bartáková uvádí, že nežádá o slevu z nájmu, ale žádá o odečtení 160 kWh 
spotřebovaných za 10 pracovních dnů z vyúčtování energií, kdy přitápěla prostor elektrickým 
přímotopem (příkon přímotopu uvádí 2 kW za hodinu provozu). 
 
OMP požádal o vyjádření firmu Rego s.r.o, která v kulturním domě zajišťuje vytápění, a paní 
Štěpánovou jako zástupce správce této budovy. 
 
Zástupce firmy Rego s.r.o. uvedl, že ve dnech 27. 1. - 30. 1. 2014 probíhala plánovaná výměna 
technologie MaR ÚT a TUV objektu na základě objednávky zadavatele. Během prací docházelo 
k odstávce systému vytápění, což se samozřejmě projevilo na teplotách vnitřních prostor. Současně 
s výměnou MaR proběhlo i její naprogramování, nastavení dle požadovaných parametrů 
a přezkoušení. V tomto případě se tedy nejednalo o závadu na vytápění, odstávka proběhla za 
účelem úspory nákladů na energie a zkvalitnění služeb. Ohledně organizace prací se firma držela 
dohodnutých termínů, o vyrozumění nájemců nebylo ze strany zadavatele požádáno. 
 
Paní Štěpánová uvedla, že závada trvala dva dny - 27. 1. a 28. 1. 2014. Po opětovném najetí kotle 
nastal ještě krátký výpadek, který se podařilo odstranit již brzy. Dále uvedla, že z pracovníků KD nikdo 
přímotop v pronajatém nebytovém prostoru neviděl, není možné doložit, že byl zapnutý. Paní 
Štěpánová nedokáže odhadnout, na kolik stupňů je běžně prodejna vytápěna, a to vzhledem k tomu, 
že nájemce má většinou otevřené dveře a větrá prostor do haly. 
 
OMP uznává důvodnost žádosti ve dnech 27. 1. 2014 - 30. 1. 2014, kdy docházelo z důvodu výměny 
technologie MaR k výpadkům vytápění. V těchto dnech tedy mohl nájemce skutečně spotřebovat 
navíc cca 64 kWh elektrické energie na vytopení nebytového prostoru. Výpadky vytápění se ale také 
v budoucnu projeví v konečném vyúčtování energií za rok 2014, neboť tím pádem nebyl odebírán plyn 
či jen malé množství. Podle slov údržbáře KD Kuřim, pana Maři, je tato místnost hůře vytopitelná, 
neboť okna nejsou v dobrém technickém stavu a špatně těsní. To mohlo mít za následek, že trvalo 
déle, než se teplota v této místnosti stabilizovala na nějakou obvyklou úroveň. To bude patrně 
i důvodem, proč se nájemce domáhá odečtů ze spotřebované energie i za dny, kdy vytápění KD 
fungovalo bez problémů. 
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OMP tedy navrhuje, aby nájemci byl z vyúčtování za rok 2014 (tj. až v červnu roku 2015) ponížen 
odběr el. energie o 64 kWh a nikoliv o požadovaných 160 kWh. Dle faktury E.ON Energie a.s. za 
měsíc leden 2014 činila cena za 1 kWh vč. DPH 4,85 Kč. Pokud bude vyhověno žádosti nájemce, 
uhradí město za odběr el. energie navíc 776,- Kč. Pokud se rada města přikloní k řešení 
navrhovanému OMP, uhradí město za odběr el. energie navíc 310,40 Kč. Předložený návrh usnesení 
je v intencích žádosti nájemce nikoliv dle návrhu OMP. Rada města musí uvážit, zda nájemci vyhoví 
v celém rozsahu nebo jen částečně. 
 
 
Na jednání se v 14,13 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – byl by spíše pro to uznat celou částku. 
P. Kavka – odbor majetkoprávní navrhuje odběr ponížit o 64 kWh. 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o navrženém usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 124/2014 - RM souhlasí s odečtem 160 kWh z celkového odběru el. energie za 

rok 2014 nájemci nebytového prostoru (obchod s dětským zbožím) umístěného 
v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 na pozemku p. č. 1808 v k. ú. Kuřim paní 
Aleně Bartákové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 01340361, z důvodu 
výpadku centrálního vytápění. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

3. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 2 v domě č. p. 1469 ul. Hojerova v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 125/2014 - RM bere na vědomí uzavření „Dohody o převodu členských práv 

a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu“ mezi paní Miladou 
Vašourkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, PSČ 664 34 a manž. Ing. 
Petrem Vašourkem a PaedDr. Ivanou Vašourkovou, oba trvale bytem xxxxxxxxxx 
xxxxxx Kuřim, PSČ 664 34 a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky 
č. 1469/2 členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 - manž. Ing. Petru Vašourkovi 
a PaedDr. Ivaně Vašourkové, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
PSČ 664 34. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

4. Gehringerová Klára - pacht pozemku/zahrádky 
 
RM schválila pod č. usnesení 67/2014 ze dne 19. 2. 2014 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 
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paní Kláře Gehringerové, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr byl zveřejněn na úřední desce 
ve dnech 26. 2. - 14. 3. 2014 - bez připomínek. OMP doporučuje schválit uzavření pachtovní smlouvy. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – setkává se odbor majetkoprávní se spory o nějaký pozemek? 
P. Kavka – v tomto případě ne. 
 
Přijaté usnesení: 126/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Klárou Gehringerovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části 
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 pachtovné ve výši 2,- Kč/m

2
/rok.  

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 

5. Suchých Zdeněk a Martina - pacht pozemku/zahrádky 
 
Manželé Zdeněk Suchý a Martina Suchá, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádali 
o pronájem části pozemku parc. č. 2751 k. ú. Kuřim o výměře 290 m

2
, zahrádka u bytového domu 

č. p. 890, 891, 1170, 1171 na ul. Tišnovská. Zahrádku převzali od původních nájemců, od kterých 
koupili byt. OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 2751 k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 127/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2751 k. ú. 

Kuřim o výměře 290 m
2
 - zahrádka v lokalitě „ul. Tišnovská“ v Kuřimi na dobu 

neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok 

manželům Zdeňku a Martině Suchým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 

6. Peškovi Tomáš a Radka - pacht pozemku/zahrádky 
 
Manželé Tomáš a Radka Peškovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, žádají o pronájem 
části pozemku parc. č. 2752 k. ú. Kuřim o výměře 180 m

2
, volné zahrádky u bytového domu č.p. 892, 

893, 1172, 1173 na ul. Tišnovská. OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 
2752 k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 128/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2752 k. ú. 

Kuřim o výměře 180 m
2
 - zahrádka v lokalitě „ul. Tišnovská“ v Kuřimi na dobu 

neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok 

manželům Radce a Tomáši Peškovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

7. Richter Pavel - smlouva o ubytování 
 
Pavel Richter, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 20. 12. 2013 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 761/2013 ze dne 18. 12. 2013 smlouvu o ubytování 
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č. 2013/O/0148, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31. 3. 2014.  
Jmenovaný nemá nadále kde bydlet a žádá tedy RM o prodloužení smlouvy o ubytování. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 30. 6. 2014. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením smlouvy. 
 
Současně OMP radě města sděluje informaci, že dne 14. 3. 2014 bylo MěÚ Kuřim doručeno sdělení 
o rozhodnutí Rady města Náměšť nad Oslavou ze dne 16. 12. 2013, která projednala žádost města 
Kuřim o poskytnutí příspěvku na provoz objektu sociálního bydlení z rozpočtu na rok 2013 a rozhodla 
se finanční příspěvek neposkytnout z důvodu vyčerpání vyčleněné částky na poskytování dotací pro 
rok 2013.  
Žádost města Kuřim byla iniciována na schůzi rady města dne 13. 11. 2013 v souvislosti 
s dlouhodobým ubytováním pí Ivany Tomkové, trvale bytem Masarykovo nám. č. p. 104, 675 71 
Náměšť nad Oslavou. 
 
Přijaté usnesení: 129/2014 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2013/O/0148 

s Pavlem Richterem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 30. 6. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 

8. E.ON Distribuce, a.s. – zrušení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, VN366, příp. VN k TS gromathic“ 
 
V souvislosti se stavbou „Kuřim, VN366, příp. VN k TS gromathic“ uzavřelo město Kuřim se 
společností E.ON Distribuce, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu č. 185/2006. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení č. 458/2006 ze dne 11. 10. 2006: 
458/2006  
RM schvaluje zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích parc.č. 2991/1, 
2991/3, 2990 a 2994/16 vše v katastrálním území Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 (vlastník Město Kuřim). 
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 2.000 Kč, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. nám sdělila, že firma gromathic s.r.o. odstoupila od smlouvy 
a stavba „Kuřim, VN366, příp. VN k TS gromathic“ se nebude realizovat. Na základě výše uvedeného 
OMP doporučuje usnesení č. 458/2006 zrušit. 
 
Přijaté usnesení: 130/2014 - RM ruší usnesení č. 458/2006 ze dne 11. 10. 2006 ve věci zřízení 

věcného břemene pro stavbu „Kuřim, VN366, příp. VN k TS gromathic“ z důvodu 
nerealizace stavby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 

9. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, st. úpr. TS Bezručova“ 
 
Obchodní společnost EEIKA Brno, 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, st. úpr. TS Bezručova“. 
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Jedná se o demontování stávající sloupcové trafostanice a její nahrazení novou kioskovou trafostanicí 
včetně úprav sítě VN a NN. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 2208/1, 2219/18, 
2220, 2222/1, 2136 a 2139 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
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 sm louva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A – situace sítí E.ON 

B – zákres trasy kabelového vedení 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 131/2014 - 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 pozemcích parc. č. 2208/1, 2219/18, 2220, 
2222/1, 2136 a 2139 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o 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 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

10. Telefónica Czech Republic, a.s. – zřízení služebnosti inženýrské 
sítě pro stavbu „RVDSL3M_B_E02_BO_KURM595_OK“ na ul. 
Brněnská 
 
Obchodní společnost INTAR a.s. v zastoupení investora Telefónica Czech Republic, a.s., zaslala 
Městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou 
„RVDSL3M_B_E02_BO_KURM595_OK. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 1077/3 a parc. č. 
2636/1 v k. ú. Kuřim. 
Jedná se o umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a umístění tří 
rozvaděčů “ - vizte příloha A, B. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 10.000 
Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy:  A – kopie katastrální mapy 

B – situace kabelové trasy 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 132/2014 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve věci uložení 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně tří rozvaděčů 
ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, jako oprávněné ze 
služebnosti v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 1077/3 a parc. č. 2636/1 
v k. ú. a, obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve 
výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na její zřízení ponese 
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oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

11. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – nájemní 
smlouva 
 
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.  
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. 
RM dne 5. 3. 2014 usnesením č. 90/2014 schválila záměr: 
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“. 
 
Záměr je v souladu se zákonem o obcích od 7. 3 do 22. 3. zveřejněn. Do zpracování důvodové zprávy 
nebyla podána žádná připomínka. Pokud by do schůze rady města byla doručena nějaká nabídka 
nebo připomínka, navrhne OMP stažení materiálu. 
 
Přílohy:  A - mapa 

B - situace 
C - smlouva 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – jedná se pouze o přístup? 
P. Kavka – přes náš pozemek potřebují přístup na pozemek, kde budou provádět práce. Pozemek 
města je na hraně svahu. 
Z. Kříž – ptá se, kdo připravoval návrh smlouvy a cenu? 
P. Kavka – připravovala ji organizace Správa železniční dopravní cesty. Původně chtěli pronajmout 
pouze část pozemku, ale město jim nabídlo pozemek celý. 
 
Přijaté usnesení: 133/2014 - RM schvaluje 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“. Do doby 
uzavření nájemní smlouvy bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí nájemní. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
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12. Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí 
 
Jedná se o převod práv a povinností z územního rozhodnutí na stavbu "Přestavba kotelny na 
víceúčelový sál Kuřim, ul. Popkova č. p. 1012", a to konkrétně dílčí části tj. povolení přeložky vedení 
NN jež je součástí distribuční soustavy v majetku E.ON Distribuce a.s. 
Stávající vedení se nachází pod plánovanou přístavbou víceúčelového sálu a stavbu je možné zahájit 
až po provedení přeložky. OI doporučuje Radě města schválení příslušné smlouvy, která umožní 
společnost EON zahájit stavbu přeložky na kterou je pak termínově vázáno zahájení prací na 
přístavbě. 
 
Přílohy: A - smlouva o převodu práv územního rozhodnutí 

A - celková studie, mapa 
 
 
Z jednání odešel v 14,21 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
Přijaté usnesení: 134/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a povinností 

z územního rozhodnutí č. j. MK/16175/13/OSVO ze dne 12. 2. 2014 vydaného pro 
stavbu "Přestavba kotelny na víceúčelový sál Kuřim, ul. Popkova č. p. 1012", ze 
které se stává právním nástupcem stavebníka "přeložky vedení NN" společnost 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ 28085400. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

13. Zahájení zadávacího řízení Přestavba kotelny na ulici Popkova 
na víceúčelový sál 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Přestavba kotelny na víceúčelový sál ul. Popkova, Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-003 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/14 z 21. 1. 2014 (6 000 tis. Kč) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Rozsah stavby je dle projektové dokumentace 
dokumentací pro provádění stavby, vypracovanou Ing. arch. Michalem Palaščákem, Přízova 3, 602 00 
Brno, z 03/2014. Jedná se především o bourací práce, sanace původních konstrukcí, zhotovení nové 
podlahy, zhotovení nové přístavby se zázemím sálu, provedení souvisejících profesí - ústředního 
vytápění, zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalací, přeložky veřejného osvětlení, přeložky 
vnějšího schodiště městské knihovny, zhotovení nové přípojky plynu. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba p. Honců. OI doporučuje 
radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené zakázky malého 
rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách 
města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. 
 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Ing. Drago Sukalovský   1.  Jiří Filip Koláček, MBA 
2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž 
3. Ing. Petr Němec   3.  Ing. Miluše Macková 
4. Ing. Pavel Šudák   4.  Ing. arch. Michal Palaščák 
5. Ing, Jindřiška Honců   5.  Stanislav Bartoš 

 
Přílohy:  A - přestavba kotelny na víceúčelový sál - návrh SOD 1. část 
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B - přestavba kotelny na víceúčelový sál - návh SOD 2. část 
C - přestavba kotelny na víceúčelový sál - výzva 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, zda je zahrnuto i bourání komínu? 
A. Zimmermannová – ano, je zahrnuto. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14,23 hod. Ing. J. Honců – referentka odboru investičního. 
 
 
D. Holman – jak byl technický dozor Ing. Šudák vybrán? 
J. Honců – byla uzavřena objednávka, jedná se o cenu cca 70.000 Kč. Měla 3 nabídky. 
D. Holman – Ing. Šudák by jako technický dozor neměl být angažován i v hodnotící komisi. A ve 
smlouvě o dílo by neměl být uveden už nyní. 
J. Honců – bude provedena změna ve smlouvě – technický dozor investora bude uveden při předání 
stavby ve stavebním deníku. 
J. Koláček – místo Ing. Šudáka navrhuje do hodnotící komise arch. Němce. 
D. Holman – žádá do zadávací dokumentace doplnit požadavek, že každý uchazeč musí zvážit, jakou 
položku dá do přesunu hmot. Součástí ceny by měl být i odvoz na skládku. Navrhuje, aby bylo 
součástí nabídkové ceny i uložení. 
J. Honců – může se doplnit ustanovení, jak tvořit nabídkovou cenu. Její součástí bude i přesun hmot. 
Z. Kříž – nabídka by měla obsahovat položkový rozpočet. 
D. Holman – celková cena nabídky určí vítěze. Navrhuje na tuto zakázku použít elektronickou aukci. 
Podává tímto protinávrh. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje provedení výběrového řízení na zakázku Přestavba kotelny na ulici 

Popkova na víceúčelový sál formou e-aukce. 
Hlasováno 
Pro: 1 (D. Holman) Proti: 2 (J. Koláček, Z. Kříž)  Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
Nebylo schváleno. 
 
Přijaté usnesení: 135/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Přestavba kotelny na víceúčelový sál ul. Popkova, 
Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnami. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

14. Zahájení zadávacího řízení  Sportovně rekreační plocha Díly za 
Sv. Jánem 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/14 z 21. 1. 2014 (4 063 tis. Kč) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Rozsah stavby je dle projektové dokumentace 
dokumentací pro provádění stavby, vypracovanou atelierem 7points, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim 664 
34, Ing. arch. Petrem Němcem, z 012/2013. Dílo je členěno na tyto charakteristické objekty: 
- víceúčelové sportovní hřiště s oplocením a umělým povrchem 
- chodníky /spojující ul. Metelkovu a Dušínovu, chodník k altánu a k hřišti/  
- altán 
- pump track dráha /bude zahrnovat pouze přípravu pro modelaci zeminy/ 
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- fitness posilovací prvky vč. dopadových zón 
- dětské herní prvky vč. dopadových zón 
- venkovní mobiliář 
- sadové úpravy 
- přípojka vody 
- vsakovací objekt 
- přípojka NN 
- veřejné osvětlení 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba p.Honců. OI doporučuje radě 
města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené zakázky malého 
rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách 
města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise.  
 

Návrh členů hodnotící komise:     Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Ing. Drago Sukalovský   1.  Jiří Filip Koláček, MBA 
2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž  
3. Ing. arch. Petr Němec   3.  Ing. Viliam Šoltýs 
4. Jan Dudr    4.  Ing. Pavel Šudák 
5. Ing. Jindřiška Honců   5.  Stanislav Bartoš 

 
Přílohy:  A - sportovně rekreační plocha-výzva 

B - sportovně rekreační plocha-návrh SOD 
 
Přijaté usnesení: 136/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ 
dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

15. Výběr dodavatele veřejné zakázky - Plošina pro centrum 
denních služeb 
Název (předmět) zakázky:  „Centrum denních služeb - dodávka zvedací plošiny“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: A-OI-002 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Zajištěno v rozpočtu města:  RO č. 1 ZM1/14 z 21. 1. 2014 (400 tis. Kč) 
 
OI prověřil možnosti umístění a technického řešení pro zvedací plošinu Centra denních služeb, 
Jungmannova 950. Plošina bude umístěna vedle zásobovací rampy a bude sloužit k přepravě 
termoportů na zásobovací rampu.  
Výše uvedená zakázka je rozdělena na dvě části: 
A/ Veřejná zakázka na dodávku plošiny. 
OI prověřil možnosti dodávaných plošin na trhu a zkonzultoval technické řešení s uživatelem - Mgr. 
Bártovou. Na plošinu byly emailem poptány čtyři firmy: 
Belet a.s.   nabídková cena ve výši 128 300,- Kč bez DPH (nevyhovující rozměry) 

nabídková cena ve výši 134 550,- Kč bez DPH 
MANUS Prostějov  nabídková cena ve výši 199 000,- Kč bez DPH 
Delta B+B   nabídková cena ve výši 207 500,- Kč bez DPH 
Nopo plošiny  na poptávku nereagovali 
Každá plošina má jiné podmínky pro stavební připravenost, OI jako nejvhodnější doporučuje vybrat 
plošinu od firmy Belet, která nemusí zajíždět do prohlubně, ve které by vznikal problém s odvodem 
dešťové vody. OI na základě výše uvedeného doporučuje RM uzavření smlouvy o koupi movité věci 
s firmou Belet která nabídla nejvýhodnější nabídku ve výši 134.550 Kč bez DPH. Z hlediska stavební 
připravenosti je výběr této plošiny nejjednodušším řešením. 
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B/ Veřejná zakázka na stavební práce - prodloužení přístřešku nad plošinu. 
Pro vybraný typ plošiny je potřeba zajistit stavební připravenost a dále provést prodloužení stávajícího 
přístřešku nad plošinu. Proto OI nechal zpracovat jednoduchý projekt, který bude zároveň sloužit pro 
vyřízení územního souhlasu. Předpokládaná hodnota této zakázky je 219 tis. Kč bez DPH, zakázka 
bude provedena zadána v režimu do 250 tis. Kč bez DPH dle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. 1/2009/RM, o zakázkách města. 
 
Přílohy:  A - Zpráva o výběru technologie 
 B - návrh kupní smlouvy 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – odkud bude akce financována? 
A. Zimmermannová – je to v rozpočtu jako samostatná investiční akce. Bude hradit město. 
Z. Kříž – nebude hrazeno z investičního fondu organizace? 
J. Koláček – nebude. 
Z. Kříž – nebylo dohodnuto, že bude hradit město, ale potom nařídíme odvod z investičního fondu? 
J. Koláček – ředitelka peníze z investičního fondu použije na jinou investiční akci. 
Z. Kříž – může rada města nařídit převod? 
A. Zimmermannová – myslí si, že k odvodu z investičního fondu může dát pokyn rada města. 
D. Holman – montáž plošiny je za 29.200 Kč. Jak byla soutěžena nabídková cena? Žádá vypustit ze 
smlouvy bod 8 – mlčenlivost, a žádá upozornit všechny příslušné pracovníky městského úřadu, aby 
body tohoto typu do návrhu smluv nikdy nepřipustili. Zavázat se za nezveřejnění je nepřípustné. 
J. Koláček – ptá se, za co zaplatíme 30 tisíc Kč? 
J. Honců – za zprovoznění – zapojení, upevnění na základ. 
J. Koláček – upínací zařízení vetknou do základu? 
J. Honců – ano. Základ musí někdo připravit, nebude upevněno do stávajícího základu. 
D. Holman – cena za montáž je nepřiměřeně vysoká. 
J. Honců – zakázka je atypická. Každý dodavatel má jiný druh systému plošiny. Stavební připravenost 
oni ale nezajišťují. Proto je vypsána zakázka na technologii a druhá zakázka na stavební připravenost. 
D. Holman – cena za celé zařízení je cca 105 tisíc Kč a montáž za 29.000 Kč. 
J. Honců – připouští, že výběrové řízení proběhlo nestandardně, plošiny nejsou stejné, vybírala se 
technologie. 
D. Holman – telefonicky kontaktoval vítěznou společnost a požádal je o snížení ceny za montáž. Tato 
společnost navrhla snížení ceny o cca 4.000 Kč. Celková cena by tedy mohla být 158.805 Kč. 
J. Koláček – žádá, aby příští zadání bylo technicky přesnější, aby mohly společnosti splňovat zadané 
podmínky. 
 
Přijaté usnesení: 137/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o koupi movité věci na dodávku 

a montáž nůžkové zdvižné plošiny pro objekt Centra denních služeb, 
Jungmannova 950, Kuřim, se společností Belet, a.s., Dělnická 4, 431 91 Vejprty - 
Nové Zvolání, IČ 47780321, za sjednanou cenu 130.550 Kč bez DPH, tj. 
157.965,50 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

16. Zrušení usnesení č. 614/2013 z 25. 9. 2014 
 
OI žádá Radu města o zrušení usnesení č. 614/2013 z dne 25. 9. 2013, ve věci přepracování 
optimalizační studie "Městská sportovní hala Kuřim" v souladu se závěry sportovního výboru ze dne 
14. 8. 2013. Orientace a umístění sportovní haly bylo následně řešeno v územní studii sportovního 
areálu, jejíž řešení bylo schváleno na jednání zastupitelstva města dne 21. 1. 2014. 
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Přijaté usnesení: 138/2014 - RM souhlasí se zrušením usnesení č. 614/2013 z dne 25. 9. 2013, ve 
věci přepracování optimalizační studie "Městská sportovní hala Kuřim" v souladu 
se závěry sportovního výboru ze dne 14. 8. 2013. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

17. Městská sportovní hala - pokyn s požadavky DUR 
 
Pro zahájení prací na projektové dokumentaci pro územní řízení "Městské sportovní haly Kuřim" je 
potřeba dle dodatku č. 1 k SOD č. 2013/D/0040  zaslat zhotoviteli pokyn s požadavky na dokumentaci 
po územní řízení. OI doporučuje RM schválení pokynu, který vychází ze schválených dostupných 
podkladů v následující znění: 
- umístění haly a řešení dopravního napojení vč. parkovacích ploch řešit v souladu s územní studií 
sportovního areálu z 02/2014 zpracovanou Ing. arch. Kynčlem, podklady předány dne 24. 1. 2014 
- řešit optimální vedení tras inženýrských sítí ohledem na kapacity a možnosti navazující technické 
infrastruktury 
- požadujeme řešit "šev" tj. prověřit parametry spojovací chodby pro budoucí rozvoj 
- šikmou stěnu ošetřit v interiéru tak, aby nenarušila prostorové vnímání při sportovních aktivitách 
- navrhovat průběžně zlepšení dispozice, které povedou ke zlepšení pohody uživatelů, průběžně 
konzultovat např. požadavky na zvětšení klubové místnosti, stropní osvětlení ano/ne, velikost vrat, atd. 
- respektovat limit investičních nákladů stanovených smlouvou č. 2013/D/0040 
- výšku stropu haly řešit 8 m 
 
Výše uvedené pokyny pochází z těchto dostupných podkladů: 
- územní studie sportovního areálu, řešení schváleno ZM dne 21. 1. 2014 
- zápis z jednání PS Sportovního výboru ZM ze dne 29. 7. 2013 
- optimalizační studie 7/2013 
- materiál sportovního výboru ZM ze dne 26. 3. 2012, projednaný ZM dne 5. 4. 2012 
OI závěrem uvádí, že výšku stropu je možné řešit v územním řízení i vyšší než 8 m a ve fázi 
stavebního povolení lze výšku snížit. V opačném případě bychom museli žádat o změnu územního 
řízení. 
 
Diskuse: 
D. Holman – toto schválilo zastupitelstvo, nyní by se nemělo projednávat. 
J. Honců – máme s panem Vítem uzavřený dodatek – až mu dáme písemný pokyn, potom bude 
pokračovat na DUR. 
Z. Kříž – ptá se, které uvedené požadavky jsou zastupitelstva, které komise, apod.? 
J. Honců – pokyny vychází z usnesení zastupitelstva, na které navazuje optimalizovaná studie, která 
je uvedena v pokynu a ve které je strop vysoký 8 m. 
J. Koláček – výška haly by neměla být nižší než 10 m. 
D. Holman – zvýšením parametrů diametrálně vzrostou provozní náklady. 
J. Koláček – navrhuje nové předložení k projednání do zastupitelstva, aby se jednoznačně určila 
výška stropu. 
J. Honců – do 30. 3. musí dát pokyn. 
A. Zimmermannová – bylo by vhodné udělat dodatek na prodloužení lhůty pro pokyn. 
D. Holman – nákladnost výstavby je 1,5 mil. Kč. Nákladnost provozu je 200 tisíc každý rok. 
J. Honců – nechce zdržovat práce na projektu haly. Do pokynu se nebude uvádět výška haly a až po 
zasedání zastupitelstva bude upřesněno. 
D. Holman – arch. Vít musí pracovat tak, aby bylo popřípadě možné změnit výšku haly. 
J. Honců – pokud mu dáme pokyn, aby postupoval v souladu s optimalizační studií, je dáno 8 m. 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o stažení materiálu z jednání. 
Souhlasí: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Z jednání odešla v 15,27 hod. Ing. J. Honců. 
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Návrh usnesení  RM souhlasí s návrhem pokynu s požadavky k dalšímu zpracování dokumentace 

pro územní řízení "Městské sportovní haly" ve znění dle zápisu. 
 
 
 

18. Dodatek č. 16 k mandátní smlouvě pro "Výkon inženýrské 
činnosti na svěřených stavbách" 
 
Předkládáme Radě města ke schválení Dodatek č. 16 k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské 
činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města Kuřim“, uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., dne 24. 4. 
2002. 
Předmětem mandátní smlouvy je zajištění všech nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti 
související s přípravou, realizací a dokončením staveb při rekonstrukcích a investicích do 
vodohospodářské infrastruktury v majetku mandanta.  
 
21. 2. 2007 byl usnesením RM č. 183/2007 schválen dodatek č. 7, kterým mandant uděluje mandatáři 
plnou moc k: 

· výkonu zadavatelských činností o veřejných zakázkách 
· uzavírání a podepisování smluv o dílo mezi městem Kuřim a zhotoviteli, včetně dodatků 
· zastupování mandanta při veřejnoprávním řízení ve výstavbě. 

 
Tento dodatek musí být aktualizován dodatkem č. 16. Změny jsou vyvolány novelou zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. 1. 2014 
a současně skutečností, že od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník (zákon č. 89/2013 
Sb., občanský zákoník). Uzavřením dodatku č. 16 zplnomocňuje mandant mandatáře k: 

· výkonu zadavatelských činností o veřejných zakázkách 
· uzavírání a podepisování smluv o dílo mezi městem Kuřim a zhotoviteli, včetně dodatků 
· zastupování mandanta při veřejnoprávním řízení ve výstavbě 
· zastupování mandanta při výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi 
 
Přílohy: A - dodatek č. 16 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, jak se dotkne financí a rozsahu prací? 
A. Zimmermannová – nemění se ani částka ani rozsah prací. 
 
Přijaté usnesení: 139/2014 - RM schvaluje dodatek č. 16 k mandátní smlouvě pro „Výkon 

inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do 
vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi“ uzavřené dne 24. 4. 2002 
mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem 
Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275. Předmětem dodatku je 
zplnomocnění mandatáře k výkonu zadavatelských činností o veřejných 
zakázkách, uzavírání a podepisování smluv o dílo mezi městem Kuřim a zhotoviteli 
(včetně dodatků), zastupování mandanta při veřejnoprávním řízení ve výstavbě 
a zastupování mandanta při výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
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19. Cenový návrh na provedení dodatečných prací dle podmínek 
SÚS JMK na připravované stavbě „Rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu v ul. Tyršova a Tišnovská“ 
 
Předkládáme Radě města ke schválení cenový návrh zpracovaný společností Odehnal Petr - 
projektová a inženýrská činnost, se sídlem Zahradní 676, 679 06 Jedovnice, za provedení 
dodatečných prací na výše uvedené stavbě dle podmínek SÚS, na ul. Tyršova v úseku od ul. Kout po 
příjezd na parkoviště k supermarketu Albert, o celkové délce cca 200 m. 
 
Předmětem nabídky je 

· Ad1 doplnění projektové dokumentace o nový „SO Rekonstrukce silnice II/385“ 
spočívající v kompletní rekonstrukci silnice  

· Ad2 doplnění projektové dokumentace o nový „SO Rekonstrukce vodovodních 
přípojek“ napojených na rekonstruovaný vodovod 

· Ad3 úprava části předané projektové dokumentace 
· Ad4 aktualizace soupisu prací 

 
Ve středu 12. 3. 2014 přislíbil Ing. Martínek, zástupce společnosti BVK, a.s., finanční spoluúčast na 
doplnění projektové dokumentace, spočívající v kompletní rekonstrukci silnice, ve výši 19.500 Kč bez 
DPH, což činí 1/2 z ceny Ad1. 39.000 Kč bez DPH. 
 
Celková částka zaplacená městem Kuřim činí 62.700 Kč bez DPH (tato částka je ponížena o cenu 
zaplacenou BVK), vyčleněna z ORG 1 228 000 000 „Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova“. 
 
Přílohy:  A - nabídka 

B - stanovisko SÚS 
 
 
Na jednání se dostavila v 15,31 hod. Ing. P. Kubová – referentka odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – jakých dodatečných prací se návrh týká? 
P. Kubová – minulý rok byla s projektantem uzavřena smlouva. Podmínky byly dodrženy. Těsně před 
uzavřením projektové dokumentace přišla organizace Správa a údržba silnic s vyjádřením, že neví, 
kdy budou schopni rekonstrukci provést. Město musí zrekonstruovat v tomto roce 1 úsek. Nyní nám 
zadali takovéto podmínky. Museli jsme oslovit projektanta, aby dal nabídku na vícepráce podle pokynů 
Správy a údržby silnic. 
Z. Kříž – v čem spočívají vícepráce? 
P. Kubová – celá projektová dokumentace se změní – musí vzniknout řezy, rýhy, nový koberec – a to 
v úseku od obchodního domu Albert po ul. Kout. Toto vše bude na náklady města. 
A. Zimmermannová – probíhají jednání ohledně výluk, práce se měly provádět současně. 
D. Holman – mohlo by se počkat a práce započít naráz. 
P. Kubová – je zbytečné čekat. Nikdo neví, kdy bude Správa a údržba silnic schopná rekonstrukci 
začít. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,39 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
S. Bartoš – vyjednávali s organizací Správa a údržba silnic - časově napojené akce – město Kuřim by 
investovalo do opravy vodovodu, Brněnské vodárny a kanalizace do opravy kanalizace a Správa 
a údržba silnic by uzavřela komunikaci. Nyní 14 dní před odevzdáním našeho projektu se ozvala 
organizace Správa a údržba silnic a vydala stanovisko, že pokud započneme rekonstrukci, máme 
komunikaci opravit ze svých financí spolu s Brněnskými vodárnami. Původní dohoda zněla, že děláme 
část a zbytek bude dělat Správa a údržba silnic. Oni ale nemají jistotu, že na to budou mít finance 
a nechtějí, aby byla vozovka rozkopaná. 
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D. Holman – je spousta argumentů, proč rekonstrukci nezahájit, a to například, že se zhorší parkovací 
podmínky, dále budeme dělat něco, co má dělat někdo jiný. 
S. Bartoš – toto se týká pouze vozovky a celé její konstrukce. Pokud chceme dát do stavu podle 
požadavku Správy a údržby silnic, potom jsme museli požádat projektanta, aby projekt zpracoval. 
D. Holman – zastupitelstvo schválilo 15 mil. Kč. 
S. Bartoš – tyto peníze se vážou na tuto akci. Je to komplikovaná akce a po schůzce s Brněnskou 
vodárenskou se dohodli, že budou informovat radu města, aby byla informována, že jsme byli 
natlačeni do této situace. 
A. Zimmermannová – jedná se o objednávku. Do 100 tisíc by o tomto ani rada nemusela rozhodovat. 
Je to ale spíše pro informovanost. 
D. Holman – navrhuje toto nyní neprojednávat. 
A. Zimmermannová – nemusí se o tomto hlasovat. 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o stažení materiálu z jednání. 
Souhlasí: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman). 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s objednávkou dodatečných prací na akci „Rekonstrukce kanalizace 

a vodovodu v ul. Tyršova a Tišnovská“ dle podmínek SÚS, od společnosti Odehnal 
Petr - projektová a inženýrská činnost, se sídlem Zahradní 676, 679 06 Jedovnice, 
IČ 73796433, ve výši 62.700 Kč bez DPH, z ORG 1 228 000 000 „Rekonstrukce 
ulice Tišnovská, Tyršova“. 

 
 
 

20. Studie systému zařízení a stavebních objektů pro vypouštění 
odpadních vod z bazénů Wellness a využití vodního zdroje HV2SA 

 
Předkládáme Radě města ke schválení vypracování studie systému zařízení a stavebních objektů pro 
vypouštění odpadních vod z bazénů Wellness do nově vybudované retenční nádrže a přivedení 
vody z vrtu HV2SA nacházejícího se ve sportovním areálu fotbalového hřiště, jejího přefiltrování 
a využití teploty odpadních vod z bazénů tzv. rekuperací. 
 
Kvůli zvýšené hladině Fe a Mn bude vybudováno přímo v blízkosti vrtu předčisticí zařízení pro přívod 
vod nejen pro zásobování centra Wellness, ale i pro v budoucnu plánovanou sportovní halu. 
 
Odpadní vody z bazénů obsahují nadměrné množství chlóru a fosforu. Zařízení předčistí tyto vody 
v areálu Wellness a přečerpá je do nápojného místa. Tyto odpadní vody se vypustí do retenční nádrže 
přes gravitační dešťovou stoku a následně do vodoteče Kuřimka. 
 
Částka na zpracování výše uvedené studie ve výši 10.000 Kč bude vyčleněna z ORG 1 048 000 000 
„Wellness - opravy, technická zhodnocení“. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, kdo bude dělat studii? 
P. Kubová – společnost ASIO. 
Z. Kříž – neměl by se ihned udělat projekt? 
S. Bartoš – společnost Asio toto taky navrhovala. Spíše by bylo dobré nad tím jednat, podrobně 
projednat a pro jednání mít materiály důkladně nachystané. 
P. Kubová – pomocí studie dojde k dopřesnění. 
 
Přijaté usnesení: 140/2014 - RM souhlasí s vyčleněním částky 10.000 Kč z ORG 1 048 000 000 

„Wellness - opravy, technická zhodnocení“ na zpracování studie systému zařízení 
a stavebních objektů pro vypouštění odpadních vod z bazénů Wellness a přivedení 
vody z vrtu HV2SA a využití teploty odpadních vod z bazénů tzv. rekuperací. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
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Z jednání odešli v 15,52 hod. S. Bartoš a Ing. P. Kubová. 
 
 
 

21. Smlouva o poskytování služeb - daňové přiznání 
 
Jako každým rokem je Město Kuřim povinno podat daňové přiznání k dani z příjmů. Toto daňové 
přiznání zpracovává daňový poradce města Ing. Jiří Jakubec. V příloze je návrh smlouvy. Přiznání je 
nutno podat do konce června příslušného roku. Cena za vypracování daňového přiznání je stejná jako 
v předchozích letech a činí 19.000 Kč + 21% DPH.  
Po dodání návrhu smlouvy v elektronické podobě budou opraveny některé formální chyby a doplněna 
schvalovací doložka - vizte poznámky rukou. 
 
Přílohy: Smlouva daňové přiznání 
 
Přijaté usnesení: 141/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb a dodatku č. 1 

k této smlouvě s Ing. Jiřím Jakubcem, daňovým poradcem, Čebín 417, 664 23 
Čebín, IČ 66581770, na zpracování daňového přiznání za rok 2013 za cenu 
22.990 Kč.  

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

22. Dovybavení sportovních zařízení města 
 
V loňském roce bylo schváleno usnesení o pořízení níže uvedeného vybavení do sportovního areálu. 
Jelikož se vybavení nestihlo pořídit do konce roku, je navrhováno přijmout stejné usnesení v roce 
2014 a vybavení pořídit. 
 
Původní důvodová zpráva: 
V rámci diskuse nad žádostmi o příspěvek města se u některých sportovních organizací ukázalo, že 
by bylo zbytečné některá zařízení a pomůcky pořizovat jednotlivým občanským sdružením do jejich 
vlastnictví, ale že by bylo vhodnější pořídit je do majetku města a správy sportovního areálu, případně 
Wellness Kuřim. A tak zajistit, že toto sportovní vybavení bude efektivněji využíváno a zároveň i 
sdíleno více organizacemi.  
Navrhuji tedy pořídit toto vybavení do sportovního areálu, a to z rozpočtové položky „Drobné 
investice“. 
 
Jedná se o následující vybavení: 
 
Do areálu Wellness Kuřim: 

1) plastové regály pro uložení vybavení nájemců bazénu - 3 ks (využití: plavecký klub Kuřim, 
příp. další nájemci) 
Celkem: 2.700 Kč vč. DPH 
 

Do Sportovního areálu Kuřim (stadion): 
2) elektronická (ledková) tabule pro střídání hráčů a počítání kol - 1 ks (využití: fotbal, atletika) … 

9.000 Kč vč. DPH 
ukázka: 

<http://www.legea-eshop.cz/tabule-pro-stridani-hracu-elektronicka-stridaci-tabule~zstridaci-
elektron.html> 
 

3) bezpečné kloubové rohové praporky - 4 ks (využití: fotbal, malá kopaná) … 4 x 300,- = 1.200 
Kč vč. DPH 
ukázka: 

<http://www.legea-eshop.cz/rohovy-praporek-na-fotbalove-hriste~zpraporek-kloub.html> 
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4) bezpečné flexibilní tréninkové stěny  - 1 sada (využití fotbal, házená) … 13.300 Kč vč. DPH 

ukázka: 
<http://www.netfotbal.cz/zed-pro-soft-5-hracu/d-73806/> 
 
Celkem: 26.200 Kč vč. DPH 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, proč vybavení dosud nepořídilo? 
D. Holman – vyjádřil pohoršení, že půl roku trvalo pořízení sportovního vybavení na stadion. 
A. Zimmermannová – vše by zdůvodnil Ing. Sojka. 
 
Přijaté usnesení: 142/2014 - RM schvaluje uvolnění částky 26.200 Kč z „drobných investic“ na 

pořízení sportovního a technického materiálu pro sportovní areál v Kuřimi - dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

23. Zabezpečení bočního vchodu do budovy v návaznosti na číslo 
usnesení 292/12 schválené RM č. 16 dne 30. 5. 2012 
 
Realizovaný zabezpečovací systém schválený usnesením č. 294/12 umožnil nahradit nevhodné 
uzamykání budovy prostřednictvím evidovaných poskytnutých klíčů zaměstnancům, metodou 
elektronického zámku, který zaměstnanci ovládají prostřednictvím el. čipů v rámci technologického 
centra a informačního systému docházky ANeT Time. Příchody a odchody z budovy Měú je nyní 
možné sledovat prostřednictvím zapojení samozamykacího systému ASSA ABLOY, který řeší 
problematiku Hlavního vstupu do budovy. Vzhledem k tomu, že budova MěÚ má vchody do budovy 
dva, bylo by vhodné zabezpečit oba a neřešit pouze hlavní vstup do budovy. Pro komplexní zajištění 
budovy MěÚ navrhujeme proto zabezpečit také boční vstup do budovy s napojením na Elektronický 
zabezpečovací systém (EZS). Plánované rozšíření zabezpečení budovy se zahrnutím bočního vchodu 
do budovy by realizovala firma Comimpex (realizátor zabezpečení hlavního vchodu do budovy) tak, 
aby byly zajištěny všechny návaznosti na celkové zabezpečení vchodů do budovy s napojením na 
EZS. Tato varianta je z hlediska realizovaných prvků připravována v minimalistické podobě 
v souvislosti s připravovaným projektem na zabezpečení celé budovy a s možností dalšího rozšíření 
podle realizace tohoto projektu tak, aby mohla být jeho nedílnou součástí a ne pouze odděleným 
zabezpečovacím prvkem bez dalších návazností. Celková cena realizace druhé etapy zabezpečení 
vstupů do budovy MěÚ činí 143.699,- Kč, včetně ceny za zhotovení a montáž hliníkových dveří. Cena 
dále zahrnuje doplnění přístupového systému ANeT, elektronické ovládání dveří, kabelové trasy 
a doplnění systému EZS. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – majetek musí být zabezpečen. 
J. Koláček – ptá se, zda jsou nové zabezpečovací systémy stejné, jako dosavadní systémy? 
A. Zimmermannová – ano, realizovat je bude stejná společnost. 
 
Přijaté usnesení: 143/2014 - RM souhlasí s realizací zabezpečení bočního vchodu do budovy mezi 

Městem Kuřimí a společností COMIMPEX spol. s r.o., se sídlem Haškova 17, 638 
00 Brno, IČ 46972439, která rozšíří stávající zabezpečení vstupů do budovy MěÚ 
na EZS prostřednictvím výměny bočních vchodových dveří. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
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24. Peněžitý dar pěstounským rodinám 
 
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. 
Současný příspěvek by se týkal 7 rodin, tzn. v případě schválení částky 3.000 Kč/ rodinu by 
byla celková částka příspěvku 21.000 Kč. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – částka je nadnesená. Myslí si, že částky, které dostali pěstouni od státu, jsou dostačující. 
Z. Kříž – ptá se na vyjádření odboru sociálních věcí MěÚ Kuřim. 
A. Zimmermannová – tento materiál do jednání chystala vedoucí odboru sociálních věcí a prevence 
Bc. T. Sojková a s uvedeným návrhem souhlasí. 
Z. Kříž – bylo by vhodné změnit formulaci usnesení. 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o daru ve výši 3.000 Kč pro každou rodinu, která převzala dítě do 
pěstounské péče. 
 
Přijaté usnesení: 144/2014 - RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč pro každou 

rodinu, která převzala do pěstounské péče děti. 
Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

25. Žádost o příspěvek DOTYK, o.p.s 
 
Obecně prospěšná společnost DOTYK II., o.p.s., IČ 29277817, se sídlem Vysoké Popovice 253, 
664 84 Vysoké Popovice, se obrátila na město Kuřim se žádostí o podporu činnosti při poskytování 
sociální služby rané péče dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám a sociální 
rehabilitace duševně nemocným schizofrenií. 
Jde o registrovanou terénní sociální službu pro Jihomoravský kraj. V současné době poskytuje tato 
společnost sociální službu ranou péči třem občanům Kuřimi. 
Cílem činnosti o.p.s. je snížit negativní vliv postižení na rozvoj dítěte a jeho rodinu, zvýšit vývojovou 
úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy prostřednictvím komplexu programů a 
služeb. Jde o pomoc rodičům být kompetentními, nezávislými a zodpovědnými při výchově a stimulaci 
jejich dětí v raném věku. Služby rané péče jsou klientům poskytovány od zjištění rizika do doby, kdy 
pominou důvody pro poskytování této péče, maximálně však do věku 7 let. 
 
Finanční příspěvek na pokrytí části nákladů spojených s péčí o občana města se zdravotním 
postižením nelze plně pokrýt z dávek nepojistných systémů ochrany obyvatelstva vyplácených úřady 
práce. 
 
Příspěvek z finančních prostředků města Kuřimi by byl poskytnut z rozpočtové položky RM 
9002000000, formou příspěvku. 
 
Přílohy:  A - žádost o příspěvek 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, kolika klientům společnost služby poskytuje? 
P. Glosová – dle poslední aktuální informace se jedná o 4 klienty z ORP Kuřim. 
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Z. Kříž – navrhuje částku 3.000 Kč/ dítě, tzn. 12.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 145/2014 - RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.000 Kč 

poskytovateli sociální služby DOTYK II, o.p.s., IČ 29277817, se sídlem Vysoké 
Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

26. Audity ZŠ Tyršova - zpráva 
 
Na základě požadavku vedení města byl od ředitele ZŠ Tyršova vyžádán přehled auditorských zpráv 
a uhrazených cen za tyto audity. Ředitel tyto materiály dodal a vyplývá z nich následující: 
 
- byla předložena smlouva o provedení auditu se zhotovitelem AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o., z roku 
1999, dodatkovaná v roce 2007 za cenu 10.000 Kč bez DPH 
 
- dle předložené soupisky úhrad za služby bylo od roku 1999 - 2009 hrazeno 10.000 Kč bez DPH 
ročně, v roce 2010 bylo hrazeno 15.000 Kč bez DPH, v letech 2011-2012 opět 10 000 Kč bez DPH 
a v letech 2013 a 2014 15.000 Kč bez DPH, z dodatku navýšení původní ceny nevyplývá 
 
- dále byly předloženy auditorské zprávy od roku 2001 do roku 2013 
 
Zprávy za léta 2001 - 2004 jsou s výrokem bez výhrad. 
 
Zpráva za rok 2005 s výrokem bez výhrad upozorňuje na opomenutí proúčtování oprávek ve výši 
7.755,57 tis. Kč za budovu, napraveno v lednu 2006. 
 
Zprávy za léta 2006 - 2011 jsou s výrokem bez výhrad. 
 
Zpráva za rok 2012 s výrokem bez výhrad obsahuje pouze informaci o kontrole inventarizace ze 
strany zřizovatele, která shledala v inventarizaci nedostatky. 
 
Zpráva za rok 2013 je s výrokem bez výhrad. 
 
OF navrhuje předvolat na některé příští jednání RM zástupce auditorské firmy pro podání vysvětlení 
o stavu účetnictví ZŠ Tyršova.  
 
Přílohy: A - žádost o příspěvek 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – vedoucí odboru finančního doporučuje pozvat auditora na další jednání rady 
města. 
J. Koláček – žádá pozvat na další jednání rady města ředitele Mgr. S. Plchota a auditora, který audit 
na škole prováděl. 
 
 
 

27. eCentre - smlouva o zajištění podpory při realizaci projektu 
 
Na podzim loňského roku se občané města Kuřimi zapojili do projektu elektronické aukce na nákup 
energií. Sběr dat pro aukci organizovala společnost eCentre. S městem Kuřim byla uzavřena obdobná 
smlouva, jaká je předložena zde, účinná do konce roku 2013. Nyní plánuje společnost eCentre 
v Kuřimi uspořádat druhé kolo aukce. Pro pokračování spolupráce s městem je potřeba schválit 
smlouvu v příloze. 
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Město poskytne společnosti eCentre bezplatně prostory pro kontakt s občany a sběr dat a částečně 
zajistí propagaci projektu. Tisk a roznos veškerých materiálů (letáků, plakátů) zajišťuje na své náklady 
společnost eCentre. 
 
Přílohy: A - smlouva o podpoře projektu II 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, jak byla tato společnost původně vybrána? 
A. Zimmermannová – rada města vybírala z 2 uchazečů a vybrala tuto společnost. 
Z. Kříž – možná by stálo za to poptat nové společnosti nabízející e-aukce. Podmínky by se mohly 
zlepšit. 
A. Zimmermannová – pro město z toho neplynou žádné zisky a náklady. Poskytneme jim pouze 
zasedací místnost, popřípadě kopírku. 
 
Přijaté usnesení: 146/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění podpory při realizaci 

projektu se společností eCENTRE, a.s., se sídlem Jankovcova 1594/14, Praha 7, 
IČ 27149862, jejímž předmětem jsou vzájemná práva a povinnosti při realizaci 
projektu nákupu elektrické energie a plynu formou elektronické aukce pro občany 
města. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 

28. Zápis z komise dopravy 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 17. 3. 2014. 
 
Přílohy: Zápis z komise dopravy 17. 3. 14 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
J. Koláček – zamyslet se spíše nad pronájmem pozemku než prodejem. 
Z. Kříž – žádá, aby se doplnilo i projednání napojení silnice č. 386 na křižovatku R43. 
Pro: 3. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 0, proti 3. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
Z. Kříž – žádá prověřit vlastníky pozemků. 
D. Holman – soulad s platnou územní studií. 
Pro: 3. 
 
Přijaté usnesení: 147/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 17. 3. 

2014 a schvaluje body č. 1, 2, 3, 4 a 6 a neschvaluje bod 5 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
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29. Závěry komise životního prostředí ze dne 26. 2. 2014 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 26. 2. 2014 v 17:05 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání:  
 1) zahájení 
 2) žádosti o kácení dřevin na pozemcích města 
 3) projednání studie veřejných ploch před ZŠ Komenského 
 3) diskuze 
 
Přílohy: Zápis jednání komise životního prostředí 26 2 2014 po kontrole 
 
Diskuse: 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
D. Holman – dopravní řešení na ul. Komenského – parkoviště navrhnout před bytovým domem 
a nezajíždět auty až ke škole. 
Z. Kříž – komise nemůže jednomyslně doporučovat, když není usnášeníschopná. Nemohou 
schvalovat závěry. 
 
Přijaté usnesení: 148/2014 - RM bere na vědomí zápis z komise životního prostředí a schvaluje 

bod 2. 
Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

30. Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a prevence za rok 2013 
 
Odbor sociálních věcí a prevence odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku 
v samostatné působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Uvedenou činnost 
zabezpečují úseky sociální péče, sociální prevence, sociálně-právní ochrany dětí a krizového 
řízení. 
 
Odbor sociálních věcí a prevence konkrétně v roce 2013 zajišťoval: 

· Sociální práci, sociální poradenství, sociální šetření, metodickou a koncepční činnost 
v sociální oblasti, včetně dávkových systémů sociálního zabezpečení; 

· Poskytování krizové pomoci jednotlivcům i rodinám, včetně pomoci při řešení dluhové 
problematiky;  

· Koordinaci poskytování sociálních služeb obyvatel správního obvodu; 
· Koordinaci a provádění sociální práce v rámci marginálních skupin a osob drogově závislých; 
· Koordinaci poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením; 
· Koordinaci prorodinné politiky pro správní obvod; 
· Tvorbu koncepčních materiálů pro sociální práci v rámci KPSS; 
· Správní řízení a vydávání správních rozhodnutí ve věci zvláštního příjemce důchodu; 
· Funkci veřejného opatrovníka; 
· Vydávání parkovacích průkazů pro vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou; 
· Vydávání „Euroklíčů“ pro osoby zdravotně postižené nebo rodiny s dětmi; 
· Ochranu práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu;  
· Ochranu oprávněných zájmů dětí;  
· Obnovení narušených funkcí rodiny ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti;  
· Preventivní a poradenskou činnost; 
· Zprostředkování osvojení a pěstounské péče;  
· Svěření nezl. dětí do výchovy jiných fyzických osob než rodičů; 
· Dodržování práv nezl. dětí v ústavní a ochranné výchově; 
· Péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost; 
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· Komplexní plnění úkonů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci; 
· Koordinaci a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy obce 

s rozšířenou působností. 
 

V roce 2013 plnil tedy odbor sociálních věcí a prevence úkoly plně v souladu s organizačním řádem 
úřadu i kompetencemi danými zákony pro výkon státní správy v přenesené a rozšířené působnosti. 
Pracovníci odboru již druhým rokem zvládají i velmi náročné úkoly, které vyplývají z realizace Sociální 
reformy I a v roce 2013 i přípravou na postupy spojené s účinností nového občanského zákoníku 
a dalších právních předpisů s ním souvisejících. 
Pracovnice OSVP se také pravidelně zúčastňovaly metodických dnů pořádaných KÚ Jm kraje 
a seminářů v rámci jednotlivých specializovaných agend. 
Odbor sociálních věcí a prevence (dále také „OSVP") postupuje v souladu s platnou právní úpravou 
i metodikou KÚ Jihomoravského kraje a MPSV ČR. 
K 31. 12. 2013 měl odbor 9 zaměstnanců s celkovým pracovním úvazkem 8,75. 
 
V průběhu roku 2013 plnil odbor mimořádné úkoly spojené s jeho činností, např. byla zorganizována 
opět s velkým úspěchem humanitární sbírka, proběhly opakovaně besedy s osobami ve výkonu trestu 
odnětí svobody v rámci jejich resocializace. Odbor také zajišťoval lektorskou účastí konferenci 
sociálních pracovníků pořádanou FN Brno-Bohunice pro sociální pracovníky zdravotnických zařízení, 
ústavů soc. péče, center sociálních služeb, domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory 
v rámci celé ČR a podílel se lektorsky na spolupráci se Sdružením pěstounských rodin při přípravě 
pěstounů a osvojitelů. 
 
V roce 2013 bylo na OSVP poskytnuto komplexní sociální poradenství a sociální pomoc při řešení 
životních situací ve 159 případech, komplexní sociální poradenství včetně dávek sociální péče 
a pomoci bylo řešeno u 24 osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (z toho 16 osobám 
amnestovaným). Mnoha dalším osobám bylo pak poskytnuto základní sociální poradenství pro 
zajištění jejich konkrétní situace a individuálních potřeb.   
 
Osobám zdravotně postiženým bylo vydáno celkem 143 parkovacích průkazů a 76 kusů „Euroklíčů“. 
V roce 2013 provedly sociální pracovnice 114 sociálních šetření u jednotlivců i v rodinách v rámci 
sociální práce a dále 130 sociálních šetření a jednání v rámci veřejného opatrovnictví. Sociální 
pracovnice odboru podaly celkem 58 zpráv soudům, policii, exekutorům a správním úřadům v rámci 
svých zákonných povinností souvisejících s poskytováním informací jiným subjektům. 
 
V roce 2013 pracovnice OSVP pokračovaly ve spolupráci s Oblastní charitou Brno a již zmíněným 
Sdružením pěstounských rodin v Brně v rámci uzavíraných dohod s pěstouny. Dále pokračovala 
odborná spolupráce s občanskými sdruženími Ratolest a Triáda. Nadále pokračuje také dlouholetá 
a kvalitní spolupráce s Věznicí v Kuřimi v rámci lektorské činnosti z oblasti provádění sociálního 
zabezpečení a v rámci resocializace osob ve VTOS.  
OSVP úzce a kvalitně spolupracoval i v roce 2013 s HZS JmK,  KÚ JmK, Krajským vojenským 
velitelstvím Brno, Povodím Moravy, Správou státních hmotných rezerv i obcemi správního obvodu, ale 
také s Policií ČR v rámci komplexního plnění úkonů při zajišťování úkolů krizového řízení a místních 
záležitostí veřejného pořádku v obci. 
 
Ve správním obvodu města Kuřimi žilo k 31. 12. 2013 celkem 4 539 dětí ve věku od 0 do 18 let. 
Pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí evidují k 31. 12. 2013 celkem 1 145 spisů nezl. dětí, 
v roce 2013 aktivně řešily celkem 325 případů, ve 118 případech byly pak také ustanoveny kolizním 
opatrovníkem nezletilých dětí. Pracovnice OSPODu zastupovaly nezl. děti při soudních jednáních ve 
226 případech. V roce 2013 bylo provedeno celkem 447 sociálních šetření v rodinách, výchovných 
ústavech, dětských domovech, ve školách, apod. Pokud se týká kurately dětí a mládeže, bylo v roce 
2013 řešeno kurátorkou pro děti a mládež ve správním obvodu města Kuřimi celkem 47 velmi 
problémových případů. 
Výkon přímé činnosti v oblasti sociálně-právní ochraně dětí je jednou z nejnáročnějších činností 
v oblasti sociální práce nejen po stránce odborné, ale i psychické.  
Agendu sociálně-právní ochrany dětí přitom pro správní obvod Městského úřadu Kuřim vykonávalo 
k 31. 12. 2013 pouze 5 pracovnic, s úvazkem 4,00. 
Podle novely zákona č. 359/2009 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a prováděcí vyhlášky 
č. 473/2012 Sb., které vstoupily v účinnost 1. 1. 2013, byly stanoveny tzv. standardy sociální práce, 
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které mj. stanovují počet pracovníků OSPOD vzhledem k počtu dětí správního obvodu. Pro město 
Kuřim je to 5,6 úvazku. Tyto standardy musí být naplněny k 1. 1. 2015. Na překlenovací období byl 
proto vyhlášen dotační program, aby bylo možné zabezpečit naplnění standardů jak po personální 
stránce, tak po stránce materiální. Po ukončení čerpání dotace je předpoklad přidělení finančních 
prostředků na pracovníka přímo do příspěvku na výkon státní správy jako účelově vázané dotace. 
 
Kvalitně také probíhá v oblasti sociálně-právní ochrany dětí smluvní spolupráce s psychologem 
v rámci psychologického poradenství a diagnostiky, kvalitní a profesionální je i spolupráce s dětskými 
domovy, výchovnými ústavy pro děti a mládež, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
a dalšími zařízeními, která řeší problémy nezletilých dětí v rámci sanace rodiny nebo pomoci při 
narušeném vývoji a výchově dětí. 
 
Odbor se dále podílel na realizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon ukládá 
obcím povinnost zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb a zajistit ve spolupráci s krajem 
a poskytovateli jejich dostatečnou nabídku. 
Na základě zpracování podrobného 3. komunitního plánu sociálních služeb pro období let 2012 -
2014 plnil odbor sociálních věcí a prevence úkoly spojené s realizací tohoto plánu (např. pracovní 
setkání skupiny pro KPSS, veřejná setkání s občany a představiteli samosprávy z Kuřimi i okolních 
obcí správního obvodu města Kuřimi, pokračovala spolupráce s metodiky dané oblasti). 
Za podpory samosprávy obce je tak realizován další, v pořadí již třetí, komunitní plán sociálních 
služeb, který by měl pomoci dále zkvalitňovat úroveň sociálních služeb nejen v Kuřimi, ale v celém 
správním obvodu města Kuřimi jako obce s rozšířenou působností. Cílovými skupinami jsou senioři, 
osoby zdravotně postižené, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
 
V rámci KPSS bylo provedeno v roce 2013 vyhodnocení plnění opatření a aktivit za ORP v rámci 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JmK. 
Ve dnech 14. - 16. 5. 2013 byl v rámci veletrhu Medical Fair Brno Rehaprotex 2013 na BVV 
prezentován koordinátorkou pro komunitní plánování, pracovnicí OSVP, proces komunitního 
plánování sociálních služeb v ORP Kuřim. 
 
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 
V roce 2013 byl za ORP Kuřim podán rozšiřující projektový záměr, který byl uveden v Akčním plánu 
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2014, týkající se cílové skupiny Senioři 
a osoby se zdravotním postižením, na udržení, rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby ve 
správním obvodu ORP Kuřim. Cílem záměru je zajištění soc. služby na celém území správního 
obvodu a uspokojení většího počtu zájemců o službu. Přijatým opatřením k naplnění tohoto cíle je 
zvýšení personální kapacity a materiálního vybavení poskytovatele pečovatelské služby. Konkrétním 
projektovým záměrem, vedoucí ke zvýšení kapacity terénní pečovatelské služby, je navýšení počtu 
pracovníků v soc. službách, a to o jednoho pracovníka. Projektový zájem CSS Kuřim pro rok 2014 byl 
schválen RM dne 24. 07. 2013. Uvedení záměru v akčním plánu je podstatné pro zajištění financování 
uvedeného rozvojového záměru. 
 
V rámci realizace opatření měla být ve 4. čtvrtletí 2013 zahájena spolupráce s brněnskou 
příspěvkovou organizací Domov pro seniory Vychodilova, která měla na území města Kuřimi 
zajišťovat službu tísňové péče. Vzhledem k tomu, že je realizace této služby neustále odkládána 
(Magistrát města Brna předpokládá její realizaci na přelomu 1. a 2. pololetí 2014), bylo rozhodnuto, že 
tato služba bude na území kuřimského regionu realizována pomocí osobních monitorovacích jednotek 
EMA - S. Tato zařízení dodávají klientům pocit bezpečí při každodenním životě doma i venku 
a umožňují tak seniorům co nejdelší setrvání v jejich přirozeném prostředí. 
RM vyjádřila souhlas se zakoupením 4 kusů komunikačních jednotek v celkové výši 19.200 Kč. 
Pořizovací cena jedné jednotky činí 4.800,- Kč. Službu tísňové péče poskytuje Kabelová televize CZ, 
poplatek za využívání služeb tísňové péče ve výši 250,- Kč měsíčně hradí Město Kuřim. Uživatelé 
uhradí jednorázové nájemné ve výši 826,- Kč bez DPH, tj. 999,- Kč s DPH, splatné při uzavření 
nájemní smlouvy na dobu neurčitou.  
 
Cílová skupina: Rodiny s dětmi 
V rámci realizace byla navázána spolupráce s vedením Wellnes Kuřim při získání vhodného prostoru 
pro realizaci projektu a dále byla podána žádost o získání dotace na realizaci projektu. Z dotace byl 
pořízen pro Family Pointu počítač. 
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Z rozpočtu JMK jsme následně získali další dotaci na dovybavení Family Pointu Kuřim, a to ve výši 
10.000,- Kč. Tato částka byla použita na nákup polohovacího lehátka, vysoké dětské jídelní židle, 
knihovny na knihy, dětských knih, hraček, ohřívače kojeneckých lahví a kojícího polštáře. 
 
V rámci činnosti Family Pointu byla navázána spolupráce s Českým výborem pro UNICEF a byl 
zahájen prodej panenek v souladu s projektem „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“, který je zaměřen 
na získání finančních prostředků na podporu očkovacích programů UNICEF. Cena jedné panenky činí 
600,- Kč. K dnešnímu dni byly prodány 3 panenky. 
 
 
 

31. Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního 
 
Odbor stavební a vodoprávní MěÚ Kuřim předkládá periodickou zprávu o své činnosti, a to za období 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 
Z personálního hlediska nedošlo na odboru k žádným změnám. Odbor tvoří 5 pracovníků včetně 
vedoucího. Tři pracovníci zajišťují činnost obecného stavebního úřadu, při čemž jeden z nich ještě 
navíc agendu památkové péče, jeden pracovník vykonává činnost speciálního stavebního úřadu 
vodoprávního a jeden pracovník zajišťuje administrativní servis. 
Dne 24. 10. 2013 byla na úseku památkové péče provedena kontrola ze strany Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. Kontrolní orgán konstatoval, že výkon státní 
správy na tomto úseku je na našem odboru zajišťován na dobré úrovni. Drobné nedostatky byly 
uvedeny v kontrolním protokolu, nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
Příloha č. A Tabulka ukazatelů činnosti OSVO poskytuje srovnání let 2009 až 2013. Z tabulky je 
patrné, že výkon odboru je v posledních čtyřech letech v podstatě konstantní. Z průměru minulých let 
výrazněji vybočují položky č. 12, 13, 16 a 17.  
Počet vykonaných kontrolních prohlídek (položka 12) a vyměřené pokuty (položka 17) poklesly 
z důvodu značné zaneprázdněnosti pracovníků odboru jinými mimořádnými činnostmi v loňském roce, 
a to "čištěním" systému RUIAN a zaváděním a distribucí orientačních čísel v Kuřimi. Vliv měla také 
téměř půlroční pracovní neschopnost administrativní pracovnice odboru. 
Počet odvolání a jejich úspěšnost (položka 13) odráží stále se zhoršující sousedské vztahy a také 
zpřísněný trend odvolacího orgánu při posuzování odvolání v souvislosti s množícími se žalobami ke 
správnímu soudu. 
Pozitivní je výrazný nárůst vyměřených správních poplatků (položka 16), který je způsoben novelou 
sazebníků správních poplatků účinnou od 1. 1. 2013. 
 
Přílohy:  A - Tabulka ukazatelů 2013 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti odboru stavební 

a vodoprávního. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

32. Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu 
 
Odbor obecní živnostenský úřad předkládá zprávu o činnosti za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 
V uvedeném období plnil odbor úkoly v souladu s organizačním řádem, příslušnými právními předpisy, 
s požadavky nadřízených složek a vedení města. 
 
V průběhu roku 2013 došlo na odboru k personálním změnám. Paní Danuše Šmardová - registrantka 
OŽÚ odešla dne 30. 6. 2013 do důchodu, na její místo nastoupila dne 1. 7. 2013 paní Petra 
Naimanová (dříve kontrolorka OŽÚ) a na místo kontrolorky OŽÚ nastoupila od stejného data paní 
Pavla Rousová. 
Vzhledem k tomu, že v den nástupu na místo registrantky OŽÚ paní Naimanová onemocněla (rizikové 
těhotenství) a již se do práce nevrátila, pracoval odbor do konce roku ve třech zaměstnancích, což si 
vyžádalo vysoké pracovní nasazení všech zaměstnanců. Protože v předmětném období bylo několik 
náročných, termínovaných úkolů, vyvolaných změnami zákonů, které měly dopad na živnostenský 
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zákon (velká novela silničního zákona: týkala se cca 115 subjektů a zákona o lihu: týká se cca 300 
subjektů - v obou případech jde o koncesované živnosti, což znamená vedení celého správního řízení 
u velkého množství podnikatelů, a v případě „velké“ dopravy i získání kladného stanoviska odboru 
dopravy KrÚ JmK), hledali jsme do pracovního poměru, jako zástup za mateřskou dovolenou paní 
Naimanové pracovníka, který by měl zkušenosti s prací na OŽÚ, nejlépe se zkouškou zvláštní 
odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku živnostenského podnikání (pracovník bez znalostí by situaci na 
odboru ještě zhoršil - nebyl čas na dlouhodobé zapracovávání a současně by Město Kuřim ušetřilo 
nemalou částku za zkoušku ZOZ). 
 
Živnostenský zákon a související právní předpisy zaznamenaly ve sledovaném období několik dalších 
změn, čehož důsledkem byly zvýšené nároky na samostudium a školení zaměstnanců. Znatelně se 
zvýšila i administrativa odboru. 
 
V roce 2013 pokračovala spolupráce kontroly OŽÚ s ČOI, Policií ČR a SZPI (společné kontroly 
v rámci metanolové aféry). Mimo tyto nařízené kontroly pokračovaly 1 x měsíčně společné kontroly 
s ČOI v rámci Dohody v provozovnách u vytypovaných podnikatelů. V průběhu roku se kontroloři OŽÚ 
zaměřili také na kontrolu označení sídel právnických osob v obci Veverská Bítýška. 
 
OŽÚ spravuje také agendu spojenou s evidencí zemědělských podnikatelů dle zák. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, v platném znění. Agenda není nijak rozsáhlá, protože v našem správním obvodu je 
velmi málo zemědělských podnikatelů. Z důvodu malé frekvence podnětů je její zpracování náročné 
(každý úkon předpokládá nové nastudování „zemědělského zákona“). Jejím zpracováním se zabývají 
2 zaměstnanci OŽÚ (z důvodu zastupitelnosti).  
 
Dne 12. 11. 2013 provedli čtyři pracovníci KŽÚ KrÚ JmK kontrolu výkonu státní správy na úseku 
živnostenského podnikání. Závěr kontroly zněl: protokoly o kontrolách jsou vyhotovovány v souladu se 
zákonem a všemi povinnými náležitostmi, správní řízení jsou celkově na velmi dobré úrovni, funkce 
CRM je na OŽÚ plněna dle zákona, v postupech při vyřizování podání dle ŽZ nebylo zjištěno 
pochybení OŽÚ. Nápravná opatření nebyla uložena. 
 
Tradiční součástí Zprávy o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu je tabulka Ukazatele 
činnosti odboru, která sleduje vývoj podnikání v našem správním obvodu za poměrně dlouhý časový 
úsek, a to za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2013. Současně ukazuje i vývoj pracovního vytížení 
zaměstnanců odboru. 
 
 
 

33. Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim 
 
Radě města Kuřimi je předkládán "Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim", které se 
konalo dne 10. 2. 2014. 
Zápis byl přeposlán na vědomí jednateli společnosti Wellness Kuřim Ing. Janu Sojkovi a ten k němu 
neměl připomínky. 
 
Přílohy: A - zápis z DR 
 
 
 

34. Rámcová kupní smlouva 
 
Wellness Kuřim hodlá odebírat barvu BISIL, určenou k nátěru venkovního bazénu. Z průzkumu trhu 
bylo zjištěno, že např. Obchod pro řemesla prodává 0,7 kg za 262,- Kč včetně DPH, maloobchod 
STAPROP Kuřim za 270,50 Kč včetně DPH za 1 kg. Síť obchodů Dům Barev tuto barvu nabídla za 
266,25 Kč včetně DPH za 1 kg.  
OI na základě žádosti správce Wellness žádá schválení rámcové kupní smlouy na dodávku zboží se 
společností PPG Deco Czech a.s., se sídlem Břasy 223, 338 24 Břasy, IČ 26052555, která je 
výrobcem nátěrových hmot. Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí zboží uvedené 
v maloobchodním ceníku prodávajícího, popř. další zboží dodávané po dohodě smluvních stran ze 
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sítě obchodů Dům Barev. Při odběru pro Welnnes se bude jednat především o odběr barvy BISIL. 
Předpokládaná výše za celkový odběr je cca 70 tis. Kč/ rok. 
 
Přílohy: Rámcová kupní smlouva 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – není uvedena cena za deklarovanou barvu, ale odkaz na ceník. Ceny dle ceníku mohou být 
vyšší než u konkurence. 
D. Holman – ať zavolají do společnosti Bisil a domlouvají se přímo s ní. Není potřeba jednat přes 
společnost PPG Deco Czech. Předložená smlouva je nesmyslná. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku zboží se společností 

PPG Deco Czech a.s., se sídlem Břasy 223, 338 24 Břasy, IČ 26052555, 
předmětem je nákup zboží ze sítě obchodů Dům Barev. 

Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman)  Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha). 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
 
 

35. Zápis komise stavební ze dne 24. 3. 2014 
 
Dne 24. 3. 2014 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. 
Na programu byly projednány žádosti fyzický a právnických osob: 

1. Přestavba kotelny na víceúčelový sál - řešení fasády 
2. Hasičská zbrojnice, Kuřim 
3. Výměna oken a výkladců v objektu na nám. 1. května, Kuřim  
4. Rekreační objekt parc. č. 3637/1 k. ú. Kuřim 
5. Přístavba skladu k RD na ul. Legionářská, Kuřim, parc. č. 266 
6. Hala TOPVET, parc. č. 2698/12 k. ú. Kuřim 
7. Novostavba RD parc. č. 665, 666 k. ú. Kuřim 
8. Novostavba RD parc. č. 3204/101 a 3204/105 k. ú. Kuřim 

Žádost OMP - odkoupení pozemku parc. č. 3002/3 k. ú. Kuřim - Walter s.r.o. 
 
Přílohy: A - Zápis komise stavební 24. 3. 2014 
 
 
Na jednání se dostavil v 16,30 hod. S. Bartoš. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Z. Kříž – projekt neřeší problematiku parkování v místě – navrhuje řešit parkování urychlením 
výstavby parkoviště před rodinnými domy č. p. 667/37 – 702/36. Žádá přednostní zařazení této 
investice. 
D. Holman – souhlasí, že se v této lokalitě parkuje za hranou předpisů. 
Z. Kříž – měli bychom být připraveni řešit situaci výstavbou dalšího parkoviště. V případě, že by stát 
podporoval výstavbu mateřských škol vystavět další pavilon mateřské školy Komenského, hřiště řešit 
na zahrádkách přes potok a celé přední hřiště by bylo možné využít jako parkoviště. 
Pro: 3. 
 
Z. Kříž – navrhuje vzít bod č. 2 na vědomí. 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 3. 
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Bod č. 4 – bere na vědomí doplnění požadovaných materiálů: 
D. Holman – již na minulém jednání jsme toto schválili, nyní bereme pouze na vědomí doplnění 
požadovaných materiálů. 
Pro: 3. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 6 – schvaluje vůli komise a schvaluje žádost: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 9 – na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Přijaté usnesení: 149/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 24. 3. 

2014 v bodech č. 2, 4, 9, schvaluje body 1, 3, 5, 6, 7, 8 a schvaluje žádost dle 
bodu č. 6. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
Z jednání odešel v 16,35 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

36. Zrušení části zadávacího řízení a rozhodnutí o přidělení zakázky 
k projektu Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné 
zeleně 
 
Usnesením RM č. 77/2014 ze dne 19. 2. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ (společné výběrové řízení 
s „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka I. etapa“), které se uskutečnilo 11. 3. 2014. Zadavatel 
obdržel ve lhůtě pro podání nabídek ve vztahu k realizaci 2. části předmětné veřejné zakázky 
(Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně) pouze dvě nabídky uchazečů. 
Vzhledem k pravidlům Operačního fondu životní prostředí, ze kterého bude část zakázky hrazena 
dotacemi, zadavateli nezbývá, než zadávací řízení k výběru zhotovitele na „Protierozní zatravněné 
pásy s výsadbou doprovodné zeleně“  zrušit  pro méně než tři nabídky uchazečů (při opakovaném 
zadávacím řízení už tato podmínka není, t.j. pokud se opět přihlásí jen dva uchazeči, bude moci být 
mezi nimi vybráno). 
 
Přílohy: A - Oznámení o zrušení části zadávacího řízení na protierozní zatravněné pásy 
 
Přijaté usnesení: 150/2014 - RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení a rozhodnutí o přidělení 

zakázky dle usnesení rady č. 119/2014 ze dne 20. 3. 2014 na výběr zhotovitele 
veřejné zakázky „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
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37. Zahájení zadávacího řízení na "Protierozní zatravněné pásy 
s výsadbou doprovodné zeleně 
 
Dne 11. 3. 2014 proběhlo společné výběrové řízení na projekty:„Revitalizace toku a nivy Lučního 
potoka, I. etapa“ a „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“. Do části 
výběrového řízení (Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně) se však přihlásili jen 
2 uchazeči, proto musela být tato část výběrového řízení zrušena pro rozpor s pravidly dotačního titulu 
Operačního fondu životního prostředí, ze kterého má být projekt částečně hrazen. Vedoucí 
zajišťujícího odboru doporučuje Radě města schválit opětovné 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 
a členy komise pro otevírání obálek. Výběrové řízení proběhne v úterý 15. 4. 2014 od 13h v malé 
zasedací místnosti. 
 
Přílohy: A - výzva a ZD Kuřim 

B - komise otevírání obálek 
C - hodnoticí komise 

 
Přijaté usnesení: 151/2014 - RM souhlasí se zahájením nového zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele veřejné zakázky „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné 
zeleně“, schvaluje výzvu k podání nabídky, a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise a komise pro otevírání obálek. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

38. Rozdělení finančního příspěvku z Ministerstva kultury pro ORP 
 
V programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byla 

pro rok 2014 městu Kuřim z Ministerstva kultury přidělena kvóta finančního příspěvku ve výši 102.000 

Kč. 

 
Výzva pro podávání žádostí o tento příspěvek žadatelů z ORP Kuřim byla řádně zveřejněna na úřední 

desce města. 

 
Město Kuřim obdrželo dvě žádosti o příspěvek, a sice na restaurování varhanního stroje v kostele sv. 

Filipa a Jakuba v Lelekovicích a na restaurování vitráží v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce. 

Tyto žádosti splňují všechny potřebné náležitosti. Žádosti na Ministerstvo kultury podává na základě 

zmocnění vlastníka kulturní památky ORP Kuřim. 

Římskokatolická farnost Veverská Bítýška jako vlastník kulturní památky žádá o příspěvek ve výši 

52.000 Kč. 

Římskokatolická farnost Vranov u Brna jako vlastník kulturní památky žádá o příspěvek ve výši 50.000 

Kč. 

 
Přijaté usnesení: 152/2014 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 

Vranov u Brna ve výši 50.000 Kč na projekt Restaurátorské práce na varhanním 

stroji v kostele sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích z programu Ministerstva kultury 

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností“ a doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 

Veverská Bítýška ve výši 52.000 Kč na projekt Restaurování vitráží kostela sv. 
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Jakuba ve Veverské Bítýšce z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy 

kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

39. Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení 
regionálních funkcí 
 
Smlouva přináší finanční naplnění požadovaných regionálních funkcí knihovny a pravidla pro použití 
dotace. Tato smlouva se každoročně obnovuje. Žádám RM o schválení smlouvy na příjem částky 
2.808.700 Kč na činnost regionu na rok 2014. 
 
Přílohy: A - rozpočet 2014 

B - návrh smlouvy MZK+Město Kuřim 2014 
 
Přijaté usnesení: 153/2014 - RM schvaluje Smlouvu o použití přidělených prostředků pro 

zabezpečení regionálních funkcí na rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

40. Zpracování PD a auditu na zateplení MŠ Zborovská 
 
Do konce dubna 2014 je možné podat žádost o dotace na zateplení veřejných budov, jedná se 
o jednu z posledních výzev OPŽP ve které jsou alokovány nevyčerpané prostředky. 
Na objekt MŠ Zborovská je zpracován projekt na nadstavbu vč. stavebního povolení, o realizaci 
projektu doposud nebylo rozhodnuto. V loňském roce ředitelka MŠ vypsala VŘ na výměnu oken, které 
jsou v havarijním stavu, RM toto výběrové řízení zrušila. OI doporučuje podat žádost na zateplení 
a výměnu oken na původní objekt a využít tak na revitalizaci objektu případných prostředků z OPŽP. 
OI provedl poptávky na projekt a energetický štítek (byly obeslány čtyři firmy - ing. Titl, ing. arch. 
Němec, ing. arch. Sirná a atelier WIK). 
Na poptávky v termínu do 26. 3. 2014 do 8,00 hod. reagovaly dvě firmy - fa Abras (ing, arch. Sirná) 
a Titpro (ing. Titl). Po zhodnocení nabídek doporučuj OI práce objednat u ing. Titla, který předložil 
nabídku ve výši cca 98 ti vč. DPH - cena zahrnuje: 
1 fází - energetický štítek + rozpočet (potřeba pro podání žádosti o dotace) 
2 fázi - projekt (bude zadán v případě schválení investice) 
3 fázi - autorský dozor (bude zadán v případě realizace) 
OI žádá RM o vyčlenění finančních prostředků na projekt + audit + podání žádosti o dotace z ORG 
"Projekty a studie" v celkové výši 150 000,- Kč.  
Předpokládané náklady pro žádost: 
1. fáze - štítek + rozpočet  41.503,- 
2. fáze – projekt   35.574,- 
žádost o dotaci   36.300,- 
přepracování auditu  35.000,- 
Celkem              148.377,- 
 
Příloha:  A- zhodnocení nabídek 
 
 
Na jednání se dostavil v 16,42 hod. S. Bartoš a Ing. J. Honců. 
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Diskuse: 
D. Holman – nabídku podaly jen dvě společnosti? 
S. Bartoš – musí se dělat s prověřenými společnostmi. 
D. Holman – bylo by dobré sbírat zkušenosti od okolních obcí, telefonovat, informovat se apod. 
 
Přijaté usnesení: 154/2014 - RM souhlasí s vyčleněním částky 150 000,- KČ z ORG 1008 000 00 

"Projekty a studie" na zpracování energetického auditu, projektové dokumentace 
a zpracování žádosti pro zateplení a výměnu výplní otvorů objekty MŠ Zborovská. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

41. ZŠ Tyršova – oprava umývárny chlapci – výběr zhotovitele 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Stavební úpravy ZŠ Tyršova - oprava umývárny chlapi“ 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: úhradu provede ZŠ Tyršova z inv. fondu 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Stavební úpravy ZŠ Tyršova - oprav umývárny chlapci". Jedná o zakázku v limitu do 250 tis. Kč bez 
DPH. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 7. 3. 2014 a sejmuta dne 25. 3. 2014. Na 
výzvu byly upozorněny e-mailem celkem 3 firmy (výběr firem byl proveden s ohledem na reference 
a zkušenosti). Nabídku odevzdalo celkem 7 firem. Hodnotící komise se sešla dne 24. 3. 2014 na 
prvním jednání, na kterém provedla otevření obálek s nabídkami a po té kontrolu úplnosti. Na druhém 
jednání dne 26. 3. 2014 provedla komise rozbor položkových rozpočtů, zda obsahují požadavky na 
doplnění položek v dodatečných informacích. Vzhledem k tomu, že první čtyři nabídky zcela 
neobsahovaly položky požadované v dodatečných informacích, nebyly zařazeny do posouzení. 
Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka firmy KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o., Českobratrská 136, 679 61 Letovice, IČ 60704624, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 299.907 Kč vč. DPH. 
 
Příloha: A – zpráva-umývárna ZŠ Tyršova 
 
Diskuse: 
D. Holman – ptá se, proč se vyloučily ostatní nabídky? 
J. Honců – neměly kompletní rozpočty. Chyběly položky, které jsme zadali v dodatečných informacích. 
D. Holman – kdo tedy zbyl? 
J. Honců – tři nejdražší a z nich byl proveden výběr. 
 
Přijaté usnesení: 155/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 

posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Stavební úpravy ZŠ Tyršova - Oprava umývárny chlapci“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o., Českobratrská 136, 
679 61 Letovice, IČ 60704624, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 299.907 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
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42. „Schválení investičního záměru Parkoviště Popkova“ 
 
Z důvodu nedostatku parkovacích míst v lokalitě ulice Popkova byl zpracován investiční záměr na 

zřízení parkoviště pro osobní vozidla s 6 parkovacími stáními a obratištěm. 

Předpokládané náklady na zřízení parkoviště jsou stanoveny odbornou kalkulací ve výši 298.900 Kč 
bez DPH (361.700 Kč vč. DPH). 
 
Příloha: A – situace parkoviště 
 B – příčný řez komunikace 
 C – odhad nákladů 
 D – průvodní zpráva ke stavbě 
 E – celková situace stavby 
 
Přijaté usnesení: 156/2014 - RM schvaluje investiční záměr na zřízení parkoviště pro osobní vozidla 

s 6 parkovacími stáními a obratištěm na ulici Popkova a souhlasí se zpracováním 
dokumentace pro SP. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
 
 
 

43. Různé 
 
A. Zimmermannová – žádá do konce týdne zaslat na e-mail připomínky do kroniky. 
 
 
 
 
 
1. místostarosta ukončil jednání RM v 17,01 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Filip Koláček, MBA  Ing. Oldřich Štarha 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 26. 3. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 3. 2014  

 1A - plnění usnesení RM 

2 Alena Bartáková - žádost o poskytnutí slevy z nájmu 

3 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

4 Gehringerová Klára - pacht pozemku/zahrádky 

5 Suchých Zdeněk a Martina - pacht pozemku/zahrádky 

6 Peškovi Tomáš a Radka - pacht pozemku/zahrádky  

7 Richter Pavel - smlouva o ubytování 

8 E.ON Distribuce, a.s. – zrušení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, VN366, příp. 
VN k TS gromathic“ 

9 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, st. úpr. TS 
Bezručova“ 

 9A – situace sítí E.ON 

 9B – zákres trasy kabelového vedení 

 9C - smlouva 

10 Telefónica Czech Republic, a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 
„RVDSL3M_B_E02_BO_KURM595_OK“ na ul. Brněnská 

 10A – kopie katastrální mapy 

 10B – situace kabelové trasy 

 10C - smlouva 

11 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – nájemní smlouva 

 11A - mapa 

 11B - situace 

 11C - smlouva 

12 Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí 

 12A - smlouva o převodu práv územního rozhodnutí 

 12B - celková studie, mapa 

13 Zahájení zadávacího řízení Přestavba kotelny na ulici Popkova na víceúčelový sál 

 13A přestavba kotelny na víceúčelový sál - návrh SOD 1. část 

 13A přestavba kotelny na víceúčelový sál - návh SOD 2. část 

 13B přestavba kotelny na víceúčelový sál - výzva 

14 Zahájení zadávacího řízení Sportovně rekreační plocha Díly za Sv. Jánem 

 14A sportovně rekreační plocha-výzva 

 14B sportovně rekreační plocha-návrh SOD 

15 Výběr dodavatele veřejné zakázky - Plošina pro centrum denních služeb 

 15B Plošina CDS - návrh kupní smlouvy 

 15A Zpráva o výběru technologie 

16 Zrušení usnesení č. 614/2013 z 25. 9. 2014 
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17 Městská sportovní hala - pokyn s požadavky DUR 

18 Dodatek č. 16 k mandátní smlouvě pro "Výkon inženýrské činnosti na svěřených 
stavbách"  

 18A dodatek č. 16 

19 Cenový návrh na provedení dodatečných prací dle podmínek SÚS JMK na 
připravované stavbě „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Tyršova a 
Tišnovská“  

 19A nabídka 

 19B stanovisko SÚS 

20 Studie systému zařízení a stavebních objektů pro vypouštění odpadních vod z 
bazénů Wellness a využití vodního zdroje HV2SA 

21 Smlouva o poskytování služeb - daňové přiznání 

 21A smlouva daňové přiznání 

22 Dovybavení sportovních zařízení města 

23 Zabezpečení bočního vchodu do budovy v návaznosti na číslo usnesení 292/12 
schválené RM č. 16 dne 30. 5. 2012 

24 Peněžitý dar pěstounským rodinám 

25 Žádost o příspěvek DOTYK, o.p.s 

 25A Žádost o příspěvek 

26 Audity ZŠ Tyršova - zpráva 

 26A smlouva o provedení auditu, přehled plateb, zprávy auditora 

27 eCentre - smlouva o zajištění podpory při realizaci projektu 

 27A smlouva o podpoře projektu 

28 Zápis z komise dopravy 

 28A Zápis z komise dopravy 17. 3. 14 

29 Závěry komise životního prostředí ze dne 26. 2. 2014  

 29A Zápis jednání komise životního prostředí 26 2 2014 po kontrole 

30 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a prevence za rok 2013 

31 Zpráva o činnosti OSVO 

 31A Tabulka ukazatelů činnosti 2013 

32 Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu 

 32A Ukazatele činnosti OŽÚ-tabulky od 2003 

33 Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim 

 33A zápis z DR 

34 Rámcová kupní smlouva 

 34A Rámcová kupní smlouva 

35 Zápis komise stavební ze dne 24. 3. 2014 

 35A - Zápis komise stavební 24. 3. 2014 

36 Zrušení části zadávacího řízení a rozhodnutí o přidělení zakázky k projektu 
Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně 



 

35 

 

 36A Oznámení o zrušení části zadávacího řízení na protierozní zatravněné pásy 

37 Zahájení zadávacího řízení na "Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 
doprovodné zeleně 

 37A Výzva a ZD Kuřim - Protierozní pásy 

 37B komise otevírání obálek 

 37C hodnoticí komise 

38 Rozdělení finančního příspěvku z Ministerstva kultury pro ORP 

39 Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 

 39A - rozpočet 2014 

 39B - návrh smlouvy MZK+Město Kuřim 2014 

40 Zpracování PD a auditu na zateplení MŠ Zborovská 

40A- zhodnocení nabídek 

41 ZŠ Tyršova – oprava umývárny chlapci – výběr zhotovitele 

 41A – zpráva-umývárna ZŠ Tyršova 

42 „Schválení investičního záměru Parkoviště Popkova“ 

 42A – situace parkoviště 

 42B – příčný řez komunikace 

 42C – odhad nákladů 

 42D – průvodní zpráva ke stavbě 

 42E – celková situace stavby 


