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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 14/2014 konané dne 23.04.2014 
 
Přítomni: 
Ing. Oldřich Štarha, PaedDr. David Holman, Zdeněk Kříž – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Jiří Filip Koláček, MBA 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 14,08 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
  

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 4. 2014 

2 Peškovi Tomáš a Radka - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

3 Suchých Zdeněk a Martina - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

4 Manž. Kondeiovi - nájemní smlouva 

5 Dana Kalová – dohoda o ukončení nájemní smlouvy 

6 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Tyršova/Brněnská, 
NNk, VELO PLUS“ 

7 Výběrové řízení Rekonstrukce hřiště Kuřim - Podlesí 

8 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 
nájemních smluv 

9 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 
nájemních smluv 

10 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 
nájemních smluv 

11 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 
nájemních smluv 

12 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 
nájemních smluv 

13 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 
nájemních smluv 

14 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

15 Poskytnutí finančního daru - finále "Kuřimské školní ligy házené" 

16 Zahájení zadávacího řízení Hasičská zbrojnice Kuřim 

17 Zahájení zadávacího řízení Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim 
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18 Zahájení zadávacího řízení - Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, 
ul. Bezručova a v městských bytech, Kuřim 

19 Rekonstrukce stadionu 

20 Žádost o vydání knihy o Kuřimi pana Rudolfa Kondeie 

21 Vyškovská TV, s.r.o. – dodatek smlouvy o dílo 

22 Pořízení dvou kusů plastových protiskluzných odrazových plošin skokanských můstků 
25 m bazénu v areálu Wellness Kuřim – rozpočtová položka „drobné investice“ 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 4. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy:  A - plnění usnesení RM 
 
Diskuse: 
D. Holman – dodal odbor investiční návrh na odstranění závad v kulturním domě? 
A. Zimmermannová – měli koncepci, něco se realizovalo a něco se bude realizovat až při rekonstrukci 
kulturního domu. 
D. Holman – bylo usnesení č. 306/2012 již minule vedeno jako nesplněné? 
A. Zimmermannová – ano, bylo. Byl prodloužen termín plnění usnesení. Jedná se o historický dluh 
z minulosti. 
D. Holman – žádá vyzvat pí Petrželovou, aby dluh zaplatila, nebo bude vystěhována. Proč není 
usnesení č. 175/2014 splněno? 
A. Zimmermannová – pan Brabec řeší změny ve smlouvě. 
 
Přijaté usnesení: 194/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 4. 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

2. Peškovi Tomáš a Radka - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
 
RM schválila pod č. usnesení 128/2014 ze dne 26. 3. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
2752 k. ú. Kuřim o výměře 180 m

2
 - zahrádka u bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 na ul. 

Tišnovská v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- 
Kč/m

2
/rok manželům Tomáši a Radce Peškovým, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr 

byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce po dobu 15 dní - bez 
připomínek. OMP doporučuje schválit uzavření pachtovní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 195/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Tomášem 

a Radkou Peškovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je pacht části 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. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
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3. Suchých Zdeněk a Martina - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. 
Kuřim 
 
RM schválila pod č. usnesení 127/2014 ze dne 26. 3. 2014 záměr propachtovat část 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 v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- 
Kč/m

2
/rok manželům Zdeňku a Martině Suchým, oba bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr byl 

zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce po dobu 15 dní - bez 
připomínek. OMP doporučuje schválit uzavření pachtovní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 196/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Zdeňkem 

a Martinou Suchými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je pacht části 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. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

4. Manž. Kondeiovi - nájemní smlouva 
 
Dne 16. 4. 2014 proběhlo výběrové řízení z pořadníku č. 34 na obsazení bytové jednotky č. 1123/7 
(2+1) umístěné v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 postaveného na pozemku parc. č. 
2138/3 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim. K výběrovému řízení bylo pozváno celkem deset uchazečů. 
Manž. Šimkovi se výběrového řízení nezúčastnili, protože přijali nabídku města na obsazení bytové 
jednotky č. 844/7 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, a manž. Kolosinskyy uspěli v předchozím výběrovém 
řízení na obsazení bytové jednotky č. 1002/14 v ul. Popkova v Kuřimi. K dohodě ostatních uchazečů 
nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stali manž. Miloš a Kateřina 
Kondeiovi, oba trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx s nabídnutou částkou xxxxxx Kč. Dne 17. 4. 2014 
zaplatila paní Kondeiová nabídnutou částku na pokladně MěÚ Kuřim. Manž. Kondeiovi se chtějí 
přestěhovat ke dni 1. 5. 2014. 
 
Přijaté usnesení: 197/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Milošem a Kateřinou 

Kondeiovými, oba trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxx jejímž předmětem je 
nájem bytu č. 1123/7 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123 
a 1124 postaveného na pozemku parc. č. 2138/3 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi na 
dobu určitou do 30. 4. 2015 za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na 

služby. 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

5. Dana Kalová – dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
Z důvodu ukončení podnikatelské činnosti požádala dne 16. 4. 2014 Dana Kalová, bytem xxxxxxxxx 
xxxx, Kuřim, o ukončení nájemní smlouvy č. 392/2000 dohodou, ke dni 30. 4. 2014. 
Předmětem nájemní smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 1809 v k. ú. Kuřim o výměře 9 m

2
. 

Na tomto pozemku je umístěný prodejní stánek tabáku a tisku u Kulturního domu v Kuřimi - vizte 
příloha A. 
Paní Kalové se z důvodu blížící se rekonstrukce kulturního domu nepodařilo stánek prodat. Potvrdila, 
že stánek do 29. 4. 2014 odstěhuje. 
OMP doporučuje nájemní smlouvu s paní Kalovou ukončit dohodou k 30. 4. 2014, neboť stánek je už 
od ledna zavřený. Nájemné za období od 1. 1. do 30. 4. 2014 je zaplaceno. 
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Přílohy:  A - situace 
 
Přijaté usnesení: 198/2014 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 392/2000, jejímž 

předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1809 v k. ú. Kuřim o vým. 9 m
2
 

uzavřené s Danou Kalovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 15536998 a to 
dohodou ke dni 30. 4. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

6. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Tyršova/Brněnská, NNk, VELO PLUS“ 
 
V rámci stavby „Kuřim, Tyršova/Brněnská, NNk, VELO PLUS“ město Kuřim uzavřelo v návaznosti na 
usnesení RM č. 325/2012 ze dne 20. 6. 2012 budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. 
325/2012 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem 
v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 433, 434, 436/8, 439/3, 612/12, 625, 
4219/1, 4219/2, 4242/1 a 4242/3 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 20.000,- Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Po realizaci stavby se geometrickým plánem č. 3020-288/2013 vymezil průběh a rozsah věcného 
břemene. Z přeloženého GP vyplývá, že stavbou byl v délce 1,83 m dotčený pozemek ve vlastnictví 
města, na který nebyla uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - parc. č. 432/26. Dále 
pozemek parc. č. 434 byl rozdělen na dvě parcely č. 434/1 a 434/2 vše v k. ú. Kuřim. Na základě výše 
uvedeného OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na zřízení věcného břemene na pozemcích 
parc. č. 432/26 a 434/1. Z důvodu velikosti GP jej nepředkládáme v příloze, je k nahlédnutí na OMP. 
 
Přílohy:  A – geometrický plán VELO PLUS 

B - smlouva VELO PLUS 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, jak byla stanovena cena 20.000 Kč? Zdá se mu nízká. 
O. Štarha – většinou bývá stanovena znalcem. Tady to ale není uvedeno. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,17 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
P. Kavka –  existuje dohoda, že E.ON většinou platí i 10.000 Kč/m2. Město neprodělává a v tomto 
případě jsme jim vyšli vstříc. 
O. Štarha – mohlo by se o ceně vyjednávat. 
P. Kavka – jedná se o již schválenou věc. 
A. Zimmermannová – pouze se rozšíří předmět smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 199/2014 - 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 GP č. 3020-288/2013 na pozemcích parc. č. 432/26 
a 434/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
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7. Výběrové řízení Rekonstrukce hřiště Kuřim - Podlesí 
 
Na rekonstrukci hřiště na Podlesí vyčlenilo zastupitelstvo města na rok 2014 částku 3.100.000,- Kč. 
OI zajistil projektovou dokumentaci, stavební povolení a předkládá žádost o souhlas se zahájením 
zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
Rekonstrukce hřiště Kuřim - Podlesí, znění výzvy k podání nabídky, návrh SOD a návrh členů 
a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: A - Výzva 

B - návrh SoD hřiště Podlesí 
C - návrh členů a náhradníků 

 
 
Z jednání odešel v 14,24 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – jak je podle projektu vysoké oplocení? Mohlo by se jednat o klasické vícepráce. 
D. Holman – dalším požadavkem byly mantinely. Nechal by to v této podobě. 
Z. Kříž – proč je uveden termín zahájení? 
D. Holman – jedná se o předpokládané zahájení, není to závazné. 
A. Zimmermannová – termín se dává standardně. 
 
 
Na jednání se dostavila Ing. D. Ševčíková – referentka odboru investičního. 
 
 
Z. Kříž – ptá se na výšku oplocení a rozměry hřiště? 
D. Ševčíková – rozměry hřiště 40 x 22 m – větší varianta. Výška oplocení 4 m. 
D. Holman – norma ČSN je uvedena v bodě 1.4.16 a také v bodě 1.8. 
D. Ševčíková – v bodě 1.8. je uvedeno, že zhotovitel musí předložit ověřené kopie osvědčení 
o splnění požadovaných technických parametrů před zahájením stavby. Body 1.4.16 a bod 1.8. není 
v rozporu. 
D. Holman – bylo by lépe vyjmout z výzvy větu „upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních 
prostředků, které má zadavatel k dispozici“. 
D. Ševčíková – do každé výzvy tuto podmínku dávají, s ohledem na to, že například některé 
z uvedených prací nebudeme chtít dělat. 
D. Holman – návrh bere zpět. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,37 hod. Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního a z jednání odešla 
Ing. D. Ševčíková. 
 
 
Přijaté usnesení: 200/2014 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky "Rekonstrukce hřiště Kuřim - Podlesí", schvaluje výzvu k podání 
nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,39 hod. Mgr. S. Plchot – ředitel školy ZŠ Tyršova a Ing. Pavéska - auditor 
školy a Ing. Matěja – poradce auditora. 
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Diskuse: 
Z. Kříž – kontrola inventarizací na ZŠ Tyršova nebyla provedena v souladu se zákonnými opatřeními. 
Přes auditora prošlo bez výhrad a přitom inventura nebyla provedena, nebo byla provedena 
nedostatečným způsobem. 
Auditor – v čem byl zákon porušen? 
Z. Kříž – nebyla provedena inventarizace, nebyla vnitřní vyhláška, po provedených inventarizací nebyl 
majetek označen. 
Auditor – zápis z inventarizací byl hotov. Fyzicky jsme majetek nekontrolovali, ale listinnou podobu 
inventarizaci kontrolovali. 
Z. Kříž – nebyl soupis pohledávek, nebyl soupis závazků. 
Auditor – kontrolovali pouze papírovou podobu, ale podle zápisu z inventarizace byly součástí 
pohledávky, závazky, apod. 
A. Varmužka – ředitel předložil výtah z účetnictví, ale podle něj nebylo možno nic zkontrolovat. 
Auditor – má inventarizační dokumentaci, soupis závazků a odkontrolovány účty. 
Z. Kříž – více než rok tady řešíme inventarizaci školy ZŠ Tyršova 
O. Štarha – bylo by potřeba nad tím samostatně jednat. 
Auditor – formální nedostatky auditu určitě nevidí. 
A. Varmužka – město nemělo co kontrolovat, fyzická kontrola inventarizace nebyla možná provést. 
Pokud jste vycházeli z čísel, která byla předložena panem ředitelem, potom se o tom nemá cenu bavit. 
Některé věci nebyly formálně provedeny. 
Auditor – audit kontroluje účetní závěrku, jestli ve významných oblastech souhlasí. V operativní 
evidenci je, v rozvaze ani výsledovce se nevyskytuje. Při auditu se nekontroluje všechno. Pokud by 
měli kontrolovat všechno, potom bude audit stát 100.000 Kč a ne 10.000 Kč. 
Z. Kříž – podmíněné pohledávky, podmíněné závazky, o vše by měla být inventarizace rozšířena. 
A. Varmužka – nemá potom smysl audit provádět v této podobě. 
S. Plchot – fyzická inventarizace byla provedena, a pokud došlo k přemístění lavice, potom mohlo dojít 
k drobnému pochybení. Ale jinak byla fyzická inventura provedena správně. 
A. Varmužka – pomůcky jsou evidovány a technika taky. Ale majetek nebyl správně označen a veden. 
Soupisy jsme dostaly, ale obsahovaly nicneříkající čísla. 
Z. Kříž – také chyběla vnitřní směrnice. 
Auditor – dokladová inventura byla provedena a všechny účty byly správně. 
Z. Kříž – byl za loňský rok audit proveden, a to včetně vyhlášek? 
Auditor – směrnice je, inventuru taky mají. 
A. Varmužka – máte majetek opatřen inventarizačními čísly? 
S. Plchot – ve třídách je uveden celkový počet kusů jednotlivých položek, ale inventarizačním číslem 
je označen pouze 1 ks stolu a 1 ks židle. 
Z. Kříž – majetek se může popisovat třeba i lihovým fixem. 
Auditor – dříve býval na dveřích seznam inventáře, který je ve třídě. 
S. Plchot – začali majetek označovat štítky, ale lavice a židle takto označeny nejsou. 
Z. Kříž – na půdě školy je vyřazený majetek. Pokud není majetek v evidenci, potom žádá vše 
zlikvidovat. Možností je mnoho. 
S. Plchot – jsou tam asi 4 staré skříně a nějaké nové lavice, které zatím nemá kam dát. 
 
 
Z jednání odešli v 15,04 hod. Mgr. S. Plchot a auditoři Ing. Pavéska a Ing. Matěja. 
 
 
A. Varmužka – myslí si, že by se měla smlouva s auditory rozvázat. 
Členové rady města se shodli doporučit řediteli školy rozvázat smlouvu a zvážit provádění kontrol 
hospodaření příspěvkových organizací občasnými hloubkovými audity. 
 
 
Z jednání odešel v 15,10 hod. Ing. A. Varmužka. 
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8. Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 
 
Dne 17. 3. 2014 byla uskutečněna schůzka s ředitelkou mateřské školy a řediteli základních škol, 
jejichž zřizovatelem je Město Kuřim, s cílem projednání nových vzorů nájemních smluv dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (viz zápis ze schůzky v příloze č. 1). Na schůzce 
obdrželi ředitelé vzory nájemních smluv, které vypracoval OMP a byli upozorněni, že pro uzavření 
dlouhodobých nájemních smluv je, dle zřizovací listiny, třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. 
Dále bylo ředitelům doporučeno, aby od 1. 5. 2014 upravili ceny pronájmů bytových prostor. 
Služební byty pronajímají za cenu výrazně podhodnocenou (17,- až 19,- Kč/m

2
) oproti cenám 

nájemného v obecních bytech (56,-/m
2
). Ze zřizovací listiny vyplývá povinnost stanovit výši nájemného 

ve výši odpovídající nájemnému v obecních bytech. 
U cen za pronájem nebytových prostor (tělocvičny, učebny) jsou mezi školami rozdíly. Panu řediteli 
Plchotovi bylo doporučeno, aby se s cenou za pronájmy nebytových prostor v ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 
dorovnal na úroveň pronájmů ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 (ceník viz příloha č. 2). 
Dne 25. 03. 2014 zaslal Mgr. Mach žádost (viz příloha č. 1) o udělení písemného souhlasu 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv, které příspěvková organizace uzavírá. Jedná se 
o smlouvy na nájem služebního bytu a smlouvy na pronájem prostor v budově základní školy (vizte 
návrhy smluv v přílohách č. 3 - 9). V nájemních smlouvách na služební byt je cena nájmu již upravena. 
 
Přílohy:  A - žádost o souhlas 

B - smlouva p. Horáček, služební byt 
C - p. Horáček - služební byt, evidenční list 
D - směrnice pronájmů 2014 

 
Přijaté usnesení: 201/2014 - RM uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením „Smlouvy o nájmu 

služebního bytu“ mezi subjekty Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno - venkov, příspěvková organizace a panem Ladislavem Horáčkem, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim na dobu od 1. 5. 2014 do posledního dne trvání 
pracovního poměru. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

9. Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 
 
Dne 17. 3. 2014 byla uskutečněna schůzka s ředitelkou mateřské školy a řediteli základních škol, 
jejichž zřizovatelem je Město Kuřim, s cílem projednání nových vzorů nájemních smluv dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (viz zápis ze schůzky v příloze č. 1). Na schůzce 
obdrželi ředitelé vzory nájemních smluv, které vypracoval OMP a byli upozorněni, že pro uzavření 
dlouhodobých nájemních smluv je, dle zřizovací listiny, třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. 
Dále bylo ředitelům doporučeno, aby od 1. 5. 2014 upravili ceny pronájmů bytových prostor. 
Služební byty pronajímají za cenu výrazně podhodnocenou (17,- až 19,- Kč/m

2
) oproti cenám 

nájemného v obecních bytech (56,-/m
2
). Ze zřizovací listiny vyplývá povinnost stanovit výši nájemného 

ve výši odpovídající nájemnému v obecních bytech. 
U cen za pronájem nebytových prostor (tělocvičny, učebny) jsou mezi školami rozdíly. Panu řediteli 
Plchotovi bylo doporučeno, aby se s cenou za pronájmy nebytových prostor v ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 
dorovnal na úroveň pronájmů ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 (ceník viz příloha č. 2). 
Dne 25. 03. 2014 zaslal Mgr. Mach žádost (viz příloha č. 1) o udělení písemného souhlasu 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv, které příspěvková organizace uzavírá. Jedná se 
o smlouvy na nájem služebního bytu a smlouvy na pronájem prostor v budově základní školy (vizte 
návrhy smluv v přílohách č. 3 - 9). V nájemních smlouvách na služební byt je cena nájmu již upravena. 
 
Přílohy:  A - smlouva ZŠJ a Pavigo 
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Diskuse: 
Z. Kříž – cena za pronájem automatů by měla být stejná v obou školách. 
 
Přijaté usnesení: 202/2014 - RM uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením „Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor“ mezi subjekty Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno - venkov, příspěvková organizace a společností PAVIGO spol. s r.o., se 
sídlem Popelova 49, 620 00 Brno, IČ 26236621 na dobu neurčitou od 1. 5. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

10. Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 
 
Dne 17. 3. 2014 byla uskutečněna schůzka s ředitelkou mateřské školy a řediteli základních škol, 
jejichž zřizovatelem je Město Kuřim, s cílem projednání nových vzorů nájemních smluv dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (viz zápis ze schůzky v příloze č. 1). Na schůzce 
obdrželi ředitelé vzory nájemních smluv, které vypracoval OMP a byli upozorněni, že pro uzavření 
dlouhodobých nájemních smluv je, dle zřizovací listiny, třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. 
Dále bylo ředitelům doporučeno, aby od 1. 5. 2014 upravili ceny pronájmů bytových prostor. 
Služební byty pronajímají za cenu výrazně podhodnocenou (17,- až 19,- Kč/m

2
) oproti cenám 

nájemného v obecních bytech (56,-/m
2
). Ze zřizovací listiny vyplývá povinnost stanovit výši nájemného 

ve výši odpovídající nájemnému v obecních bytech. 
U cen za pronájem nebytových prostor (tělocvičny, učebny) jsou mezi školami rozdíly. Panu řediteli 
Plchotovi bylo doporučeno, aby se s cenou za pronájmy nebytových prostor v ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 
dorovnal na úroveň pronájmů ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 (ceník viz příloha č. 2). 
Dne 25. 03. 2014 zaslal Mgr. Mach žádost (viz příloha č. 1) o udělení písemného souhlasu 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv, které příspěvková organizace uzavírá. Jedná se 
o smlouvy na nájem služebního bytu a smlouvy na pronájem prostor v budově základní školy (vizte 
návrhy smluv v přílohách č. 3 - 9). V nájemních smlouvách na služební byt je cena nájmu již upravena. 
 
Přílohy:  A - smlouva ZŠJ a Come 
 
Přijaté usnesení: 203/2014 - RM uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením „Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor“ mezi subjekty Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno - venkov, příspěvková organizace a společností COME vending s.r.o., se 
sídlem Rolnická 1551/146, 747 05 Opava, IČ 47666960 na dobu neurčitou od 1. 5. 
2014. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

11. Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 
 
Dne 17. 3. 2014 byla uskutečněna schůzka s ředitelkou mateřské školy a řediteli základních škol, 
jejichž zřizovatelem je Město Kuřim, s cílem projednání nových vzorů nájemních smluv dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (viz zápis ze schůzky v příloze č. 1). Na schůzce 
obdrželi ředitelé vzory nájemních smluv, které vypracoval OMP a byli upozorněni, že pro uzavření 
dlouhodobých nájemních smluv je, dle zřizovací listiny, třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. 
Dále bylo ředitelům doporučeno, aby od 1. 5. 2014 upravili ceny pronájmů bytových prostor. 
Služební byty pronajímají za cenu výrazně podhodnocenou (17,- až 19,- Kč/m

2
) oproti cenám 
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nájemného v obecních bytech (56,-/m
2
). Ze zřizovací listiny vyplývá povinnost stanovit výši nájemného 

ve výši odpovídající nájemnému v obecních bytech. 
U cen za pronájem nebytových prostor (tělocvičny, učebny) jsou mezi školami rozdíly. Panu řediteli 
Plchotovi bylo doporučeno, aby se s cenou za pronájmy nebytových prostor v ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 
dorovnal na úroveň pronájmů ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 (ceník viz příloha č. 2).  
Dne 25. 03. 2014 zaslal Mgr. Mach žádost (viz příloha č. 1) o udělení písemného souhlasu 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv, které příspěvková organizace uzavírá. Jedná se 
o smlouvy na nájem služebního bytu a smlouvy na pronájem prostor v budově základní školy (vizte 
návrhy smluv v přílohách č. 3 - 9). V nájemních smlouvách na služební byt je cena nájmu již upravena. 
 
Přílohy:  A - smlouva ZŠJ a KME 
 
Přijaté usnesení: 204/2014 - RM uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením „Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor“ mezi subjekty Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno - venkov, příspěvková organizace a společností KME, spol. s r. o., se sídlem 
Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 46994033 na dobu neurčitou od 1. 5. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

12. Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 
 
Dne 17. 3. 2014 byla uskutečněna schůzka s ředitelkou mateřské školy a řediteli základních škol, 
jejichž zřizovatelem je Město Kuřim, s cílem projednání nových vzorů nájemních smluv dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (viz zápis ze schůzky v příloze č. 1). Na schůzce 
obdrželi ředitelé vzory nájemních smluv, které vypracoval OMP a byli upozorněni, že pro uzavření 
dlouhodobých nájemních smluv je, dle zřizovací listiny, třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. 
Dále bylo ředitelům doporučeno, aby od 1. 5. 2014 upravili ceny pronájmů bytových prostor. 
Služební byty pronajímají za cenu výrazně podhodnocenou (17,- až 19,- Kč/m

2
) oproti cenám 

nájemného v obecních bytech (56,-/m
2
). Ze zřizovací listiny vyplývá povinnost stanovit výši nájemného 

ve výši odpovídající nájemnému v obecních bytech. 
U cen za pronájem nebytových prostor (tělocvičny, učebny) jsou mezi školami rozdíly. Panu řediteli 
Plchotovi bylo doporučeno, aby se s cenou za pronájmy nebytových prostor v ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 
dorovnal na úroveň pronájmů ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 (ceník viz příloha č. 2). 
Dne 25. 03. 2014 zaslal Mgr. Mach žádost (viz příloha č. 1) o udělení písemného souhlasu 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv, které příspěvková organizace uzavírá. Jedná se 
o smlouvy na nájem služebního bytu a smlouvy na pronájem prostor v budově základní školy (vizte 
návrhy smluv v přílohách č. 3 - 9). V nájemních smlouvách na služební byt je cena nájmu již upravena. 
 
Přílohy:  A - smlouva ZŠJ a Kabelová televize 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – mělo by to být shodné se smlouvou na pronájem kabelové TV. Diví se, že to není v jedné 
smlouvě. 
 
Přijaté usnesení: 205/2014 - RM uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením „Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor“ mezi subjekty Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno - venkov, příspěvková organizace a společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ 
s.r.o., se sídlem Ruská 8, 101 00 Praha 10, IČ 48150029, na dobu neurčitou od 
1. 5. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
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13. Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 
 
Dne 17. 3. 2014 byla uskutečněna schůzka s ředitelkou mateřské školy a řediteli základních škol, 
jejichž zřizovatelem je Město Kuřim, s cílem projednání nových vzorů nájemních smluv dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (viz zápis ze schůzky v příloze č. 1). Na schůzce 
obdrželi ředitelé vzory nájemních smluv, které vypracoval OMP a byli upozorněni, že pro uzavření 
dlouhodobých nájemních smluv je, dle zřizovací listiny, třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. 
Dále bylo ředitelům doporučeno, aby od 1. 5. 2014 upravili ceny pronájmů bytových prostor. 
Služební byty pronajímají za cenu výrazně podhodnocenou (17,- až 19,- Kč/m

2
) oproti cenám 

nájemného v obecních bytech (56,-/m
2
). Ze zřizovací listiny vyplývá povinnost stanovit výši nájemného 

ve výši odpovídající nájemnému v obecních bytech. 
U cen za pronájem nebytových prostor (tělocvičny, učebny) jsou mezi školami rozdíly. Panu řediteli 
Plchotovi bylo doporučeno, aby se s cenou za pronájmy nebytových prostor v ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 
dorovnal na úroveň pronájmů ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 (ceník viz příloha č. 2). 
Dne 25. 03. 2014 zaslal Mgr. Mach žádost (vizte příloha č. 1) o udělení písemného souhlasu 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv, které příspěvková organizace uzavírá. Jedná se 
o smlouvy na nájem služebního bytu a smlouvy na pronájem prostor v budově základní školy (vizte 
návrhy smluv v přílohách č. 3 - 9). V nájemních smlouvách na služební byt je cena nájmu již upravena. 
 
Přílohy:  A - smlouva ZŠJ a Homolová Eliška 
 
Přijaté usnesení: 206/2014 - RM uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením „Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor“ mezi subjekty Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno - venkov, příspěvková organizace a společností Eliška Homolová, se sídlem 
Jungmannova 911, 664 34 Kuřim, IČ 88360237, na dobu neurčitou od 1. 5. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

14. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 
V měsíci květnu 2014 se uvolní dva byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů 
o umístění v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 15. 4. 2014. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy:  A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis z místního šetření 
C – pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 207/2014 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 5. 2014 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

15. Poskytnutí finančního daru - finále "Kuřimské školní ligy 
házené" 
 
Dne 25. 4. 2014 se uskuteční v nafukovací hale na stadionu v Kuřimi finále "Kuřimské školní ligy 
házené". Záměrem bylo naplnit a založit pravidelnou soutěž mezi školami v našem mikroregionu. 
Letošního ročníku se účastnily kromě všech tří kuřimských škol i školy z Lipůvky, Drásova a Čebína. 
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Právě vedení všech zúčastněných škol bychom chtěli předat plaketu jako poděkování města Kuřimi 
a SK Kuřim, že vytvořili podmínky pro účast svých škol v soutěži a pomohli tím založit tradici další 
pravidelné meziškolní sportovní soutěže v našem regionu. 
Navrhuji tímto poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč. 
Částka bude hrazena z ORG 9002. 
 
Přílohy:  A - darovací smlouva 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádost by měla být realizována přes sportovní fond. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč pro Sportovní klub 

Kuřim, U Stadionu 697/2, 664 34 Kuřim, IČ 44947712, na pořádání finále 
"Kuřimské školní ligy házené". 

Hlasováno 
Zdrželi se 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

16. Zahájení zadávacího řízení Hasičská zbrojnice Kuřim 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Hasičská zbrojnice Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-007 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM, RO z 11. 3. 2014 (3 065 tis. Kč) 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. V rámci stavby bude provedeno zateplení 
obvodového pláště, výměna výplní otvorů a vrat, v souvislosti s výměnou vrat také rekonstrukce 
elektroinstalace v garážích. Dne 1. 4. 2014 byla žádost o dotace na zateplení objektu schválena 
řídícím orgánem SFŽP. Výše dotace je 711.021 Kč. 
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. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1.  Jiří Filip Koláček, MBA 
2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž 
3. Jan Herman    3.  Ing. Petr Němec 
4. Ing. Vítězslav Titl   4.  Ing. Hana Mikitová 
5. Ing. Jindřiška Honců   5.  Stanislav Bartoš 
 
Přílohy: A - výzva Hasičská zbrojnice Kuřim 

B – zadávací dokumentace Hasičská zbojnice Kuřim 
C – návrh smlouvy o dílo Hasičská zbrojnice Kuřim 

 
Přijaté usnesení: 208/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Hasičská zbrojnice Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy 
a zadávací dokumentace k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
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17. Zahájení zadávacího řízení Sanace vlhkého zdiva ZŠ 
Komenského, Kuřim 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-006 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/14 z 21. 1. 2014 (900 tis. Kč) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Předmětem plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce je zhotovení díla v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. 
Oldřichem Tomíčkem Ph.D., z 03/2014. Předmětem prací bude provedení dodatečné izolace vlhkého 
zdiva metodou nízkotlaké injektáže na silikonové bázi ve dvou řadách nad sebou, úprava povrchu 
zavlhlého zdiva - zavlhlé a degradované omítky budou nahrazeny sanačním omítkovým souvrstvím, 
povedení výmalby, související práce demontáže a montáže otopných těles a obkladu. 
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. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1.  Jiří Filip Koláček, MBA 
2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž 
3. Ing. Petr Němec   3.  Ing. Miluše Macková 
4. Mgr. Stanislav Plchot   4.  Mgr. Hana Němcová 
5. Ing. Jindřiška Honců   5.  Stanislav Bartoš 

 
Přílohy:  A – výzva Sanace ZŠ Kom. 

B - návrh Smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, zda má rada města doplnit finanční rozsah? 
 
 
Na jednání se dostavila v 15,21 hod. Ing. J. Honců – referentka odboru investičního. 
 
 
J. Honců – až dnes obdržela rozpočet a přemýšlela nad limitem sanací. Myslela si, že by to mohl být 
limit 500.000 Kč. Rozpočtové náklady jsou 900.000 Kč. 
O. Štarha – navrhuje tedy 500.000 Kč. 
D. Holman – byl by spíše pro nižší částku. 
O. Štarha – navrhuje tedy částku 450.000 Kč a o této hlasovat. 
J. Honců – termíny přizpůsobí. 
 
Přijaté usnesení: 209/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
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18. Zahájení zadávacího řízení - Výměna oken a výkladců 
v prodejnách nám. Osvobození, ul. Bezručova a v městských 
bytech, Kuřim 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, ul. Bezručova 
a v městských bytech, Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-005 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/14 z 21. 1. 2014 (1 mil + 310 tis. Kč + opravy v městských 
bytech) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Rozsah stavby je rozdělen na tyto části: 
A/ Výměna oken a výkladců prodejen na nám. Osvobození č. p. 839, 840, 841, 842, 843, 844, 
vymezené projektovou dokumentací pro provádění stavby, včetně výkazu výměr, vypracovanou spol. 
TIPRO projekt, s.r.o. z 02/2014. 
B/ Výměna oken a výkladců prodejny „Zdravé výživy“ na ul. Bezručova č. p. 1116, vymezené 
projektovou dokumentací pro provádění stavby, včetně výkazu výměr, vypracovanou spol. TIPRO 
projekt, s.r.o. z 02/2014. 
C/ Výměna oken v městských bytech č. 880/5 ul. Jungmannova (2+1), č. 832/2 ul. Zborovská (2+1) 
a č. 820/1 ul. Zborovská (1+1) 
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. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1.  Jiří Filip Koláček, MBA 
2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž 
3. Ing. Petr Němec   3.  Ing. Miluše Macková 
4. Alena Janoušková   4.  Mgr. Jana Viktorinová 
5. Ing, Jindřiška Honců   5.  Stanislav Bartoš 

 
Přílohy:  A – výzva výkladce 

B - návrh SOD výkladce 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – máme ošetřeno, aby nevybourali výlohy a prostory nezůstaly otevřené? 
J. Honců – to se nesmí stát. Zapracujeme do smlouvy. Má podmínku, že bude doložena pojišťovací 
smlouva pro škody způsobené třetí osobou. 
A. Zimmermannová – ve smlouvě jsou stanovena ochranná opatření. 
 
Přijaté usnesení: 210/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. 
Osvobození, ul. Bezručova a v městských bytech, Kuřim“, dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 
Z jednání odešla v 15,26 hod. Ing. J. Honců. 
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19. Rekonstrukce stadionu 
 
Rekonstrukce zázemí stadionu 

Byla provedena pochůzka objektu sociálního zázemí s projektantem, s doporučením následujícího 
postupu: 

1. Provedení stavebně-technického průzkumu (základové, obvodové, střešní konstrukce) 
2. Provedení vlhkostního průzkumu 
3. Prohlídka přípojek dešťové kanalizace kamerou 

Po zjištění technického stavu budovy bude OI vypsána výzva na zpracování PD rekonstrukce objektu 
stadionu a PD zateplení, výměnu oken - na podzim 2014 bude vypsána jedna z posledních dotačních 
výzev OPŽP, ve které jsou alokovány nevyčerpané prostředky. 

4. Provedení zaměření stávajícího stavu (půdorysy, řezy, pohledy) 
5. Zpracování projektové dokumentace, vč. projektu zateplení - lze rozdělit na části: 

5.1 - oprava a zateplení obvodového pláště budovy (stěny, střecha - obálka budovy, provedení 
případné vlhkostní sanace) 

- zde bude problém se zateplením stávajícího kamenného obkladu, bude potřeba vyrobit 
rovnou plochu či zvolit jiný systém (zavěšený) a se stávajícím zateplením střechy tribuny, 
energetický audit posoudí, zda je zateplení dostačující. 

5.2 - opravy interiéru budovy (součástí by byly nové rozvody stavebních profesí - EI, ZTI, ÚT, 
VZT) 

- stávající dispoziční řešení objektu včetně zastřešení zůstane zachováno. 

Předpokládané termíny: 
Cenové nabídky na provedení průzkumů    do 22. 4. 2014 
Termín předání výsledků průzkumu      cca 3 týdny 
Prohlídka přípojek dešťové kanalizace     objednávkou 
Zaměření stávajícího stavu      cca 3 týdny 
Zpracování projektové dokumentace, vč. projektu zateplení  cca 2 měsíce 
 
OI doporučuje radě města schválit navržený postup rekonstrukce stávajícího objektu stadionu, aby 
bylo možné zadat projektantovi jednoznačné zadání pro zpracování projektu. 
 
Rekonstrukce doskočiště 

OI provedl poptání řešení doskočiště, včetně odhadu nákladů: varianta A1 - cca 300 tis. Kč, varianta 
B1 - cca 500 tis. Kč. 
Byly doručeny dvě cenové nabídky: varianta B1 za 512 a 543 tis. Kč vč. DPH. 

OI doporučuje radě města vybrat variantu doskočiště, výběr z variant A1 a B1 (vizte příloha A, B), po 
výběru varianty bude zadáno vypracování zjednodušeného projektu (příčný řez, specifikace 
navržených výrobků, technický popis, výkaz výměr), aby mohlo být vypsáno výběrové řízení. 
 
Předpokládané výdaje - rekonstrukce stadionu vč. doskočiště: 
Průzkumy, prohlídka kanalizace kamerou       50 000 Kč 
Zaměření stávajícího stavu objektu        50 000 Kč 
Zpracování PD vč. projektu zateplení      250 000 Kč 
Zpracování žádosti OPŽP         40 000 Kč 
Energetický audit          40 000 Kč 
Dokumentace pro výběr zhotovitele doskočiště         5 000 Kč 
Rekonstrukce doskočiště (dle vybrané varianty)        300 - 500 000 Kč 

Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1237 000 000 v částce 1 mil. Kč. 
 



 
 

 

15 

 

V příloze C je radě města předložen rozpis oprav sportovního areálu, práce jsou prováděny během 
celého roku a jsou čerpány z rozpočtu na běžné opravy a údržbu sportovního areálu - správce areálu 
David Břenek. 
 
Přílohy: A - varianta A1 

B - varianta B1 
C - rozpis oprav 

 
Diskuse: 
D. Holman – souhlasí s variantou A1. 
O. Štarha – máme schvalovat nejen rekonstrukci doskočiště, ale i postup rekonstrukce stadionu. S tím 
ale nesouhlasí. Rekonstrukce zázemí stadionu by měla být projednávána za účasti všech radních. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,32 hod. S. Peřinová – referentka odboru investičního. 
 
 
S. Peřinová - pokud se domluví na rekonstrukci stadionu, potom začne stavebně-technickými 
průzkumy. Pan Dudr by specifikoval materiál podloží a na základě podmínek se vypíše výběrové 
řízení. Dále se udělá vlhkostní průzkum. 
O. Štarha – s rozhodnutím varianty doskočiště souhlasí, ale o ostatním by se mělo jednat. 
S. Peřinová – stavebně-technický průzkum, provedení vlhkostního průzkumu a prohlídka přípojek se 
budou provádět ať je rozhodnutí jakékoliv. 
D. Holman – schválit tedy můžeme body č. 1, 2 a 3. O ostatním se bude jednat na dalším jednání rady 
města. Co doskočiště? 
S. Peřinová – odbor provedl poptání řešení doskočiště, včetně odhadu nákladů. 
O. Štarha – souhlasí s body č. 1, 2, 3 týkající se rekonstrukce zázemí stadionu a dále souhlasí 
s variantou doskočiště č. A1. 
 
Přijaté usnesení: 211/2014 - RM souhlasí s předloženým postupem rekonstrukce stadionu v bodech 

1, 2, 3 a rekonstrukcí doskočiště ve variantě č. A1 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
Z jednání odešla v 15,38 hod. S. Peřinová. 
 
 
 

20. Žádost o vydání knihy o Kuřimi pana Rudolfa Kondeie 
 
Pan Rudolf Kondei, první držitel Ceny města Kuřimi z roku 2009, uznávaný malíř, se v minulých dnech 
dožil ctihodných 93 roků. Jeho rodina požádala město mým prostřednictvím o součinnost vydání 
a financování knihy, kterou pak Kondei napsal o Kuřimi s názvem Naše toulky krajinou. Pojednává 
o jeho životě zde, o okolní přírodě, přátelích doplněných fotografiemi jeho obrazů, na kterých je naše 
město v čase umělecky ztvárněno. 
 
Rukopis je v elektronické podobě s nutností možných jazykových korekcí v rozsahu asi 50 stran, které 
mám já a pan Štarha k dispozici. Již byla v minulosti vydána panu Kondeiovi jiná kniha, o krajině 
Ivančicka, tu zcela financovalo město Ivančice. 
Dle mého názoru je velmi potřebné podporovat takové aktivity všech občanů, čestných zvláště. Jistě 
bude využita nejen jako milá beletrie pro kuřimské pamětníky, studijní materiál kuřimských dětí, ale 
hlavně pro samotnou propagaci města Kuřimi. Dle přiložené předběžné kalkulace by se jednalo při 
vydání 200 kusů přibližně 60.000 Kč. 
V případě kladné odezvy ze strany vedení města, je připraven jak samotný autor, jeho rodina i já 
spolupracovat, abychom společně došli k úspěšnému cíli - vydání jedné z mála knih pojednávající 
o našem městě zachycující její minulost a krásu pro další generace. 
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Přílohy:  A - úryvek 
B - kalkulace 

 
Diskuse: 
D. Holman – myslí si, že žádost patří k projednání do Programu finanční podpory. 
A. Zimmermannová – rada města může dát pouze 20.000 Kč. 
Z. Kříž – navrhuje žádost předložit na nejbližší jednání zastupitelstva. 
O. Štarha – knihu by mohlo vydat město a mohlo by se připravit výběrové řízení. 
D. Holman – nejlépe, když si p. Kondei požádá o dotaci z Programu finanční podpory. Pokud bude 
knihu vydávat město Kuřim, potom to musí schválit zastupitelstvo. 
O. Štarha – žádost tedy předložíme do jednání zastupitelstva města. 
Z. Kříž – žádá žádost nachystat do jednání zastupitelstva i s rozpočtovým opatřením pro posílení 
fondu. 
 
 
 

21. Vyškovská TV, s.r.o. – dodatek smlouvy o dílo 
 
Společnost Vyškovská TV, s.r.o., se sídlem Smetanovo nábřeží 521/39, Vyškov, IČ 29249376 je na 
základě smlouvy o dílo č. 2013/D/0037 ze dne 20. 6. 2013 dodavatelem programové náplně 
informačního kanálu. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2015. V současné době město 
hradí za zhotovení smyčky částku ve výši 20.328 Kč včetně DPH a za zhotovení jednoho záznamu ze 
zasedání zastupitelstva částku ve výši 8.228 Kč včetně DPH. 
 
Zhotovitel požádal dne 1. 4. 2014 „o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, který by měnil dodání 
a odvysílání záznamu zastupitelstva města Kuřimi ze dvou dnů na 6 pracovních dní, počítáno od 
následujícího dne po konání zasedání. Důvodem je technická a časová náročnost zpracování 
záznamu (délka trvání záznamu, otitulkování atd.), která se v průběhu platnosti smlouvy změnila.“ 
 
Přílohy:  A - dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje termín dodávky do 5 dní. 
O. Štarha – s návrhem souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 212/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0037 

se společností Vyškovská TV, s.r.o., se sídlem Smetanovo nábřeží 521/39, 
Vyškov, IČ 29249376, jehož předmětem je prodloužení termínu dodávky záznamu 
jednání zastupitelstva, se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

22. Pořízení dvou kusů plastových protiskluzných odrazových 
plošin skokanských můstků 25 m bazénu v areálu Wellness Kuřim – 
rozpočtová položka „drobné investice“ 
 
V rámci reklamačních řízení byly během dubna vyměněny dva ze čtyř poškozených skokanských 
můstků u 25 m bazénu. Na zbývajících dvou je z bezpečnostních důvodů potřeba vyměnit plastové 
protiskluzné odrazové plošiny. V současné době mají tyto dvě plošiny nevhodný povrch. Situace je 
provizorně řešena nalepováním protiskluzných pásků, které vydrží maximálně několik dnů. 
Výměnou by bylo dosaženo maxima pro bezpečnost návštěvníků i sportovní veřejnosti, která areál 
hojně navštěvuje a o výměnu nás permanentně žádá. 
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Rozpočet: 

  POLOŽKA     CENA BEZ DPH   CENA VČ. DPH 

                  

Protiskluzná odrazová plošina (2 

ks) 

  4 842,-Kč    

     4 842,-Kč        

                  

Poštovné a balné   300,-Kč    

                 

CELKEM       9 984,-Kč   12 081,-Kč 

 
Přijaté usnesení: 213/2014 - RM schvaluje uvolnění 12.081 Kč z rozpočtové položky „Drobné 

investice“ za účelem pořízení 2 kusů nových plastových protiskluzných odrazových 
plošin skokanských můstků 25 m bazénu v areálu Wellness Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, J. Koláček). 
 
 
 

23. Různé 
 
D. Holman – navrhuje uzavření dodatku ke smlouvě NUTS 2 Jihovýchod – Wellness Kuřim – 
rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“. Str. 5 smlouvy, článek 3, bod 3 – „dotace bude 
snížena o příjmy, které projekt vytvoří v průběhu realizace a do pěti let od ukončení realizace 
projektu“. Mohlo by se stát, že budeme muset dotaci vrátit. Dále bychom mohli požádat o pronájem 
restaurace Wellness. 
A. Zimmermannová – musíme zachovat 4 ukazatele a to nesplníme minimálně v bodě počtu nově 
vytvořených pracovních míst. 
O. Štarha – s pronájmem nesouhlasí. Přehodnotit se to může příští rok, kdy končí udržovací období. 
D. Holman – myslí si, že nově vytvořené pracovní místo je i to, co vytvořil nájemce. 
A. Zimmermannová – není vůle s pronájmem, proto je zbytečné nad tímto jednat. Paní Kiesslingová 
dnes jednala s fondem a konkrétně jí toto bylo sděleno. 
D. Holman – žádá zaslat získané informace písemně. Navrhuje dát formou 14 metodického pokynu. 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání RM v 16,05 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Oldřich Štarha 
místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
V Kuřimi dne 23. 4. 2014 
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Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 4. 2014 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Peškovi Tomáš a Radka - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  
3 Suchých Zdeněk a Martina - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  
4 Manž. Kondeiovi - nájemní smlouva 
5 Dana Kalová – dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 5A situace 
6 E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Tyršova/Brněnská, 

NNk, VELO PLUS“ 
 6A – geometrický plán VELO PLUS 
 6B - smlouva VELO PLUS 
7 Výběrové řízení Rekonstrukce hřiště Kuřim - Podlesí 
 7A – Výzva Rekonstrukce hřiště Kuřim Podlesí 
 7B - Návrh SoD hřiště Podlesí 
 7C - Návrh členů a náhradníků 
8 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 

nájemních smluv 
 8A - žádost o souhlas 
 8B - smlouva p. Horáček, služební byt 
 8C - p. Horáček - služební byt, evidenční list 
 8D - směrnice pronájmů 2014 
9 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 

nájemních smluv 
 9A - smlouva ZŠJ a Pavigo 
10 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 

nájemních smluv 
 10A - smlouva ZŠJ a Come 
11 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 

nájemních smluv 
 11A - smlouva ZŠJ a KME 
12 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 

nájemních smluv 
 12A - smlouva ZŠJ a Kabelová televize 
13 Žádost o předchozí písemný souhlas Rady města Kuřimi s uzavřením dlouhodobých 

nájemních smluv 
 13A - smlouva ZŠJ a Homolová Eliška 
14 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 14A - zápis o výběru žadatele 
 14B - zápis z místního šetření 
 14C - Pořadník DPS 
15 Poskytnutí finančního daru - finále "Kuřimské školní ligy házené" 
 15A - darovací smlouva 
16 Zahájení zadávacího řízení Hasičská zbrojnice Kuřim 
 16A – výzva Hasičská zbrojnice Kuřim 
 16B – zadávací dokumentace Hasičská zbojnice Kuřim 
 16C – návrh smlouvy o dílo Hasičská zbrojnice Kuřim 
17 Zahájení zadávacího řízení Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim 
 17A – výzva Sanace ZŠ Kom. 
 17B – návrh smlouvy o dílo Sanace 
18 Zahájení zadávacího řízení - Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, 

ul. Bezručova a v městských bytech, Kuřim 
 18A - výzva Výkladce 
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 18B – návrh SOD Výkladce 
19 Rekonstrukce stadionu 
 19A - varianta A1 
 19B - varianta B1 
 19C C - rozpis oprav 
20 Žádost o vydání knihy o Kuřimi pana Rudolfa Kondeie 
 20A - úryvek 
 20B - kalkulace 
21 Vyškovská TV, s.r.o. – dodatek smlouvy o dílo 
 21A - dodatek č. 1 
22 Pořízení dvou kusů plastových protiskluzných odrazových plošin skokanských můstků 

25 m bazénu v areálu Wellness Kuřim – rozpočtová položka „drobné investice“ 


