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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 13/2014 konané dne 14.04.2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Jiří Filip Koláček, MBA, Ing. Oldřich Štarha, Zdeněk Kříž, PaedDr. David Holman, – členové rady 
města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 17,06 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. 
RM je usnášeníschopné. 
 
 
Program jednání: 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 4. 2014 
 

2.  Manželé Šimkovi - nájemní smlouva 
 

3.  Bujková Ladislava - žádost o opakování hlasování 
 

4.  Čokoládovny Fikar s.r.o. – znění budoucí kupní smlouvy 
 

5.  E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Na Vyhlídce, 
DPNN Rozman, p. č. 2457/1“ 

 
6.  Smlouva o výkonu funkce – Ing. Jan Sojka 

 
7.  Smlouva o výkonu funkce – Ing. Ladislav Tomšů 

 
 8.  Výběrové řízení "Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2014" 
 

9.  Organizace běžeckých závodů seriálu Kuřimská běžecká liga 
 

10.  Kronika města Kuřimi 
 

11.  Koupě osobního automobilu 
 

12.  Rozpočtové opatření č. 3 
 

13.  Žádost o předchozí písemný souhlas s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 
13/1 Žádost o předchozí písemný souhlas s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 

 13/2 Žádost o předchozí písemný souhlas s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 
 

14.  Uzavření smlouvy na koncertní vystoupení 
 

15.  Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2013 
 

16.  Odměna jednateli CTSK 
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17.  Zpráva o činnosti OI za rok 2013 
 
 18.  Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2013 
 

19.  Vítězslav Schimmerle - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 

20.  Lukáš Frič - nájemní smlouva na dobu určitou 
 

21.  Vlastimila Klusáková, Lukáš Klusák - změna nájemní smlouvy 
 

22.  Sportovně střelecký klub TOS Kuřim - záměr 
 

23.  Prodloužení termínu plnění usnesení č. 700/2012 ze dne 5. 12. 2012 
 

24.  Prodloužení termínu plnění usnesení č. 161/2013 ze dne 27. 3. 2013 
 

25.  Luční potok – nevhodnost instalace hrubých česlí do odlehčovací komory OK1C 
 

26.  Drobné investice 
 

27.  Nástěnka kuřimských sportovců 
 

28.  Nástěnka u Vodní kaple Sv. Jana 
 

29.  Rekonstrukce stadionu 
 

30.  Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy, Kuřim, Jungmannova 
813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

 
31.  Poskytnutí finančního daru - Golf Club Brno 

 
32.  Souhlas s pracemi souvisejícími s vyčištěním Mozovského potoka 

 
33.  Smlouva o poskytování právních služeb 

 
34.  Výběrové řízení "Oprava sochy sv. Jana" 

 
35.  Ortofotomapa města Kuřimi 

 
 36.  Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 4. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o posunutí termínu plnění u usnesení: 
670/2013 
Manželé Šmerdovi již jednou odsouhlasenou smlouvu odmítli podepsat a žádali nové úpravy, které se 
v prosinci nestihli s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi projednat. Nyní se musí vytvořit smlouva 
nová podle nového občanského zákoníku. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu do 31. 12. 2014. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
 



 
 

 

3 

 

Diskuse: 
D. Holman – usnesení č. 614/2013 bylo zrušeno. Žádá usnesení vyřadit z nesplněných usnesení. 
Usnesení č. 752/2013 – úkol je buď splněný, a pak tu nemá být uváděn, anebo opravdu stále není 
splněn, a pak je třeba pořádně vysvětlit, proč takto naléhavá věc není plněna. 
A. Zimmermannová – závady byly částečně odstraněny. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,09 Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
D. Holman – usnesení ukládá odboru investičnímu připravit návrh opatření – pokud byl návrh opatření 
připraven, potom je usnesení splněno. Ptá se, zda je tedy návrh opatření hotov? 
D. Sukalovský – zítra proběhne schůzka s odborem investičním, toto zjistí. 
 
Přijaté usnesení: 162/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 4. 

2014 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 670/2013 do 31. 12. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Zdržel se: 1 (D. Holman). 
 
 
 

2. Manželé Šimkovi - nájemní smlouva 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 14. 11. 2013 nabídku obecního bytu č. 844/7 (1+1) umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. 839, 840, 841, 842, 843 a 844 v ul. Bezručova čtvrť postaveného na 
pozemku p. č. 2125 vše v obci a k. ú. Kuřim na základě Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných 
bytech v majetku města a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům 
bytových jednotek ke směně bytů. Nikdo na zveřejněnou nabídku nereagoval. 
Dne 21. 3. 2014 nabyl účinnosti pořadník č. 34 žadatelů o pronájem obecního bytu. Žadatelům 
s nejvyšším bodovým ohodnocením bytové potřebnosti, manželům Lukáši Šimkovi, trvale bytem Brno, 
xxxxxxxxxxxxx a Lence Šimkové, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx byla bytová jednotka č. 844/7 
nabídnuta k nájmu. Manželé Šimkovi nabídku přijali a chtěli by se ke dni 1. 5. 2014 nastěhovat. 
 
Přijaté usnesení: 163/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Lukášem Šimkem, 

trvale bytem Brno xxxxxxxxxxxxx a Lenkou Šimkovou, trvale bytem Kuřim, 
xxxxxxxxxxxxxx jejímž předmětem je nájem bytu č. 844/7 umístěného v podkroví 
bytového domu č. p. 839, 840, 841, 842, 843 a 844 v ul. Bezručova čtvrť, 
postaveného na pozemku p. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 
1. 5. 2014 do 30. 4. 2015 za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

3. Bujková Ladislava - žádost o opakování hlasování 
 
Dne 28. 3. 2014 byla doručena žádost paní Ladislavy Bujkové, ve které žádá opakování hlasování 
o přidělení obecního bytu. 
V příloze je předložena žádost a materiál týkající se dané problematiky předložený odborem 
majetkoprávním do schůze Rady města Kuřimi konané dne 19. 2. 2014 a to včetně stanoviska odboru 
sociálních věcí a prevence. 
 
Přílohy: A - žádost Bujková Ladislava 

B - podklady OMP+OSVP 
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Diskuse: 
D. Holman – nejedná se o občanku s trvalým pobytem v Kuřimi. Paní Bujková přechodně bydlí u pana 
Fikara na nám. 1. května. Ptá se, zda by byl p. Fikar ochoten dát souhlas paní Bujkové s trvalým 
pobytem? 
P. Kavka – pan Fikar dnes přijde na jednání, můžeme se ho zeptat. 
D. Sukalovský – v tomto případě nejsou žádné nové skutečnosti. Navrhuje hlasovat o tom, zda rada 
města souhlasí s opětovným projednáním žádosti Ladislav Bujkové o přidělení bytu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) Proti: 1 (D. Sukalovský). 
 
Návrh usnesení: RM uděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných 

bytech v majetku města a bytových náhradách, byt č. 844/7, 1+1, v ul. Bezručova 
čtvrť v Kuřimi paní Ladislavě Bujkové, trvale bytem Březník xxx a schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2014) za 
nájemné 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 1 (J. Koláček) Proti: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
 
 

5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Na Vyhlídce, DPNN Rozman, p. č. 2457/1“ 
 
Obchodní společnost ELQA 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, Na Vyhlídce, DPNN Rozman, p. č 2457/1“. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 2455/1 v k. ú. Kuřim. 
Jedná se o přípojku NN pro pozemek parc. č. 2457/1 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 smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - Rozman situace 

B - Rozman situace 
C - Rozman smlouva 

 
Přijaté usnesení: 164/2014 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 2455/1 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: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

6. Smlouva o výkonu funkce – Ing. Jan Sojka 
 
Rada města Kuřimi vykonává působnost valné hromady obchodní společnosti Wellness Kuřim s.r.o., 
se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
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ukládá v § 777 odst. 3 povinnost uzpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce nové úpravě do šesti 
měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 30. 6. 2014. 
Schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou je podmínkou její účinnosti. Ve smlouvě jsou 
barevně označena místa, která je třeba ze strany rady města doplnit. 
 
Přílohy: A - smlouva o výkonu funkce 

B - výpočet poměru pohonných hmot spotřebovaných pro soukromé účely 
 
Diskuse: 
P. Kavka – žádá radu města, aby doplnila body, které jsou po ní žádány. 
D. Sukalovský – je nutné stanovit odměnu a součet výkonnostních odměn za rok. Myslí si ale, že není 
potřeba uvádět konkrétní značku mobilního telefonu. A asi ani u auta. Může se v budoucnosti změnit. 
P. Kavka – souhlasí, že se nebude uvádět značka mobilního telefonu, ale u auta s návrhem 
nesouhlasí. 
O. Štarha – pokud se změní značka auta, potom se změní dodatkem ke smlouvě. Navrhuje odměnu 
ve výši xxxxxx Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje jako limit součet výkonnostních odměn maximálně xxxxxx Kč/ rok. 
P. Kavka – tato částka nesmí být překročena. 
D. Sukalovský – navrhuje limit telekomunikačních služeb do výše xxxxx Kč/ měsíčně. 
J. Koláček – navrhuje limit telekomunikačních služeb do výše xxxxx Kč/ měsíc. 
D. Holman – limit xxxxx Kč/měsíc je přeci při současných cenách a potřebách uživatele zcela 
dostatečný. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o limitu xxxxx Kč/ měsíc: 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha)  Proti: 1 (Z. Kříž) 
Zdržel se: 1 (D. Holman). 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o odměně za výkon funkce ve výši xxxxxx Kč/ měsíčně, 
výkonnostní odměně maximálně xxxxxx Kč/ rok a limitu za telekomunikační služby ve výši xxxxx Kč/ 
měsíc: 
 
Přijaté usnesení: 165/2014 - RM schvaluje v působnosti valné hromady obchodní společnosti 

Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380, smlouvu 
o výkonu funkce mezi obchodní společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem 
Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380 a Ing. Janem Sojkou, bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxx Mikulov. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,30 hod. p. Fikar. 
 
 
 

4. Čokoládovny Fikar s.r.o. – znění budoucí kupní smlouvy 
 
Dne 10. 12. 2013 přijalo zastupitelstvo města následující usnesení č. 1193/13 
 
„ZM schvaluje prodej částí pozemků p. č. 294 o výměře cca 150 m

2
 a p. č. 293/1 o výměře cca 90 m

2
 

vše v obci a k. ú. Kuřim společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306, Kuřim, 
IČ 25529811, za cenu 10.211 Kč/m

2
.“ 

 
Již na základě tohoto usnesení je možné uzavřít převodní smlouvu a pozemky prodat, neboť 
podstatné náležitosti majetkoprávního úkonu byly schváleny orgánem, který má pravomoc tuto 
záležitost rozhodnout. Jelikož ale jde o komplikovanější majetkovou transakci s mnoha podmínkami, 
doporučuje OMP, aby text znění budoucí kupní smlouvy (inkorporuje i realizační kupní smlouvu) 
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schválila alespoň rada města. Už při projednávání prodeje předmětných pozemků navrhoval odbor 
majetkoprávní, aby k meritornímu usnesení bylo přijato i toto usnesení: 
 
„ZM ukládá Radě města Kuřimi vypracovat a schválit znění budoucí kupní smlouvy ve věci prodeje 
částí pozemků p. č. 294 a p. č. 293/1 vše k. ú. Kuřim. Termín pro uzavření budoucí kupní smlouvy je 
stanoven do 31. 3. 2014.“ 
 
Zastupitelstvo města toto usnesení nepřijalo a schválilo pouze výše uvedené meritorní rozhodnutí. 
OMP vedl jednání o znění budoucí kupní smlouvy a doporučuje ke schválení znění - vizte příloha. 
Jedinou spornou pasáží je čl. 4 odst. 7, ke kterému pan Ing. Fikar uvádí následující: 
 
„Pouze opětovně upozorňuji na ten bod 4.7. Čokoládovny budou muset při žádosti o územní 
rozhodnutí prokázat, že k pozemku mají právo provést stavbu, ale tuto smlouvu k tomu dle uvedeného 
bodu nemohou použít.“ 
 
OMP má zato, že je vhodnější, aby budoucí kupní smlouva neobsahovala článek, který umožní, aby ji 
budoucí kupující (stavebník) použil v územním řízení jako doklad o souhlasu vlastníka pozemku se 
stavbou. Vhodnější by bylo uzavřít samostatnou smlouvu o právu provést stavbu, která zareaguje již 
na konkrétní projekt. 
 
Přílohy:  A - mapa 

B - sítě 
C - BKS pozemek nám. 1. května 

 
Diskuse: 
P. Kavka – trvá na tom, aby bylo schváleno znění textu budoucí kupní smlouvy tak, jak je navrženo. 
Pan Fikar s tím nesouhlasí, protože chce, aby smlouva sloužila jako souhlas k územnímu rozhodnutí. 
S tím ale nesouhlasí on. 
p. Fikar – byl by rád, kdyby dostal na základě smlouvy stavební povolení. 
D. Sukalovský – doporučuje akceptovat návrh p. Kavky. 
p. Fikar – byl by rád, kdyby byla aspoň zmínka o tom, že pokud tato ustanovení budou překážkou 
vydání stavebního povolení, potom se posune termín. 
P. Kavka – dle článku 4, odst. 4.4 – kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit 
v případě, že bude zmařen účel této smlouvy. 
p. Fikar – ale vedoucí Ing. F. Macek není město Kuřim? 
P. Kavka – to není. 
A. Zimmermannová – vedoucí odboru stavebního Ing. Macek nemůže výstavbu zmařit, musí vydat 
stavební povolení, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. 
p. Fikar – souhlasí tedy s návrhem. 
P. Kavka – termíny lze na základě dohody posunout. Upozorňuje na to, že byl změněn článek 1, bod 
1.3., kde je specifikován zpracovatel architektonické studie. 
 
p. Fikar – dnes se upravovalo okolí Boží muky v ul. Pod Vinohrady. On sám zde na svém pozemku 
sázel dub a rád by mezi Boží muku a strom umístil lavičku. Byl by ale rád, kdyby město zabezpečilo 
úklid a občasný dohled. 
 
P. Kavka – ptá se p. Fikara, zda dává občanům ubytovaným v jeho bytech trvalý pobyt? 
p. Fikar – tomu, kdo je u něj dlouhodobě, tak ano. 
 
Přijaté usnesení: 166/2014 - RM schvaluje text budoucí kupní smlouvy ve věci prodeje částí 

pozemků p. č. 294 o výměře cca 150 m
2
 a p. č. 293/1 o výměře cca 90 m

2
 vše 

v obci a k. ú. Kuřim společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 
1306, Kuřim, IČ 25529811, za cenu 10.211 Kč/m

2
 ve znění dle přílohy se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
Z jednání odešel v 17,40 hod. p. Fikar. 



 
 

 

7 

 

7. Smlouva o výkonu funkce – Ing. Ladislav Tomšů 
 
Rada města Kuřimi vykonává působnost valné hromady obchodní společnosti Centrum technických 
služeb s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích ukládá v § 777 odst. 3 povinnost uzpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce nové úpravě 
do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 30. 6. 2014. 
Schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou je podmínkou její účinnosti. Ve smlouvě jsou 
barevně označena místa, která je třeba ze strany rady města doplnit. 
 
Přílohy: A - smlouva o výkonu funkce 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč/ měsíc, výkonnostní odměnu maximálně xxxxxx 
Kč/ rok a telekomunikační služby do výše xxxxx Kč/ měsíc. 
P. Kavka – Ing. Tomšů užití vozu k soukromým účelům nepožaduje. 
D. Holman – žádá doplnit do článku IV, odst. 3, písm. c – komu má předkládat účetní doklady: 
předkládat valné hromadě. V článku IV, odst. 5, písm. g, h – se odkazuje na článek IV, odst. 5 písm. b) 
- ale ten postup se tam neřeší. 
P. Kavka – na konci bodu 5 písm. b je uvedeno, že se za souhlas považuje pouze písemné vyjádření. 
Odkazuje se na to vícekrát, na způsob, jak má žádat. 
D. Holman – Ing. Tomšů má k tomuto nějaké poznámky. 
P. Kavka – ty jsou již zapracovány. 
 
Přijaté usnesení: 167/2014 - RM schvaluje v působnosti valné hromady obchodní společnosti 

Centrum technických služeb Kuřim s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, 
IČ 26307189, smlouvu o výkonu funkce mezi obchodní společností Centrum 
technických služeb Kuřim s.r.o., se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, 
IČ 26307189 a Ing. Ladislavem Tomšů, bytem xxxxxxxxxxxx Brno. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17,46 hod. P. Kavka a dostavil se S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

8. Výběrové řízení "Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2014" 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2014“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 117/2014 ze dne 11. 3. 2014 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2014“. Zakázka je kryta 
finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 1 270 000 000, její celková 
předpokládaná hodnota je 2,5 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na 
elektronické úřední desce od 12. 3. do 31. 3. 2014, elektronickou poštou bylo informováno 9 firem se 
zaměřením na provádění oprav komunikací. Základním hodnotícím kritériem byla cena za jednotlivé 
technologie, přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více dodavateli pro jednotlivé technologie. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 8 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek jsou výběrovou komisí doporučeny Radě města nejvýhodnější nabídky firem pro dílčí 
technologie dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha. 
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Technologie „Oprava lokálních výtluků použitím infratechnologie“ nebyla vyhodnocena. Je nutná 
prohlídka již realizovaných akcí firem, které tuto technologii nabídly, poté bude možno vybrat 
dodavatele. 
 
Přílohy:  A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - Tabulka hodnocení 
C - Protokol o otevírání obálek 

 
Diskuse: 
S. Bartoš – na vysprávku komunikací podala nabídku pouze 1 firma, na zbytek zakázky až 5 
společností. Cena p. Soukupa je vyšší než loni, ale zkušenosti jsou dobré, odvádí kvalitní práci. 
Kolizní jsou termotechnologie – nabídek je více, ale nyní nepředkládají ke schválení, protože si chtějí 
vše prověřit. 
O. Štarha – ptá se p. Bartoše, zda doporučuje usnesení schválit, tak jak je navrženo? 
S. Bartoš – ano. 
 
Přijaté usnesení: 168/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2014“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností: 
1/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních výtluků 
vyplněním vhodnou směsí 
2/ Nabídka pro opravy lokálních výtluků infratechnologií bude předložena ke 
schválení Radě města po prověření referencí. 
3/ KSB silniční práce spol. s r.o., se sídlem Jahnova 8, 530 02 Pardubice, 
IČ 28826761, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii tryskovou 
metodou 
4/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
5/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky včetně 
odfrézování krytu 
6/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
i s výměnou podkladu 
7/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky penetrací 
8/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky dvojitou 
penetrací asfaltovou emulzí 
9/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
asfaltobetonových povrchů mikrokobercem 
10/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým 
recyklátem 
11/ HaB cz s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 47910348, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro opravu spár v komunikaci z obalované 
asfaltové směsi. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
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9. Organizace běžeckých závodů seriálu Kuřimská běžecká liga 
 
Slovan Podlesí pořádá každoročně sérii běžeckých závodů s názvem „Kuřimská běžecká liga“, která 
tu má mnoholetou tradici (dříve je organizoval Ivoš Peřina a David Holman). Tyto závody nejsou pro 
les zátěžové, běžci vždy po sobě uklidili, proto odbor ŽP nemá námitek k jejich organizování i letos na 
pozemcích města. 
 
Přílohy: A - běžecké závody, mapa 

B - žádost o povolení běžeckých závodů 
 
Přijaté usnesení: 169/2014 - RM souhlasí s konáním běžeckých závodů seriálu “Kuřimská běžecká 

liga“ na pozemcích města, včetně lesních. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

10. Kronika města Kuřimi 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi na rok 2013. Návrh zpracovala 
kronikářka města Silvestra Novotná. 
 
Přílohy: A - Kronika Kuřimi 2013 (pouze elektronicky) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje z jednání, paní M. Macková vznesla připomínky, je potřeba zápis doplnit. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2013. 
 
 
 

11. Koupě osobního automobilu 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi dne 3. 10. 2013 rozpočtovým opatřením č. 8 vyčlenilo 700.000 Kč na 
nákup dvou osobních aut pro potřeby Městského úřadu Kuřim. Začátkem listopadu byla zakoupena 
Škoda fabia za cenu 189.000 Kč. Druhé auto bylo poptáváno, nicméně auto vyhovující našim 
potřebám bylo nabídnuto až v minulém týdnu. Jedná se o Škodu yeti 1,8 TSi, 4x4, najeto 8.500 km, 
cena 409.001 Kč. Auto tohoto typu je potřeba kvůli stále častějším jízdám po terénu, po lesních 
a polních cestách, kde jsou "klasická" osobní auta zbytečně poškozována a ničena. 
Žádám radu města o schválení kupní smlouvy na uvedený automobil. 
Vzhledem k tomu, že rozpočtové opatření bylo vázáno na rozpočet roku 2013, nevyčerpaná částka 
nepřešla do rozpočtu na rok 2014. Cena za auto bude uhrazena z ORG 9005 vnitřní správa. V tomto 
ORG však nebylo počítáno s částkou na nákup automobilu, proto zároveň žádám radu města 
o schválení rozpočtového opatření - navýšení ORG 9005 o 300.000,- Kč z rezervy. 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – uvedený vůz je již prodaný. Předkládá nabídku jiných dvou vozů podobných 
parametrů. 
Z. Kříž – bylo by to potřeba vozy prověřit. 
A. Zimmermannová – nyní je p. Matějíček neprověřil dopředu, protože nákup nemáme schválen. Pan 
Matějíček vůz prověří a v případě, že nebudeme spokojeni, lze usnesení kdykoliv zrušit. 
 
Přijaté usnesení: 170/2014 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup ojetého osobního 

vozu Škoda yeti, 1,8 TSI, za cenu 379.999 Kč vč. DPH, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž) Zdrželi se: 2 (D. Holman, J. Koláček). 
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12. Rozpočtové opatření č. 3 
 
V návaznosti na projednávaný bod, týkající se nákupu automobilu pro potřeby městského úřadu, je 
RM předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 3. 
 
výdaje oddíl 61 ORG Vnitřní správa + 300.000 Kč 
výdaje oddíl 64 rezerva    - 300.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 171/2014 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Zdržel se: 1 (J. Koláček) 
 
 
 

13. Žádost o předchozí písemný souhlas 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. Zápis z této schůzky je přílohou A. Na schůzce obdrželi ředitelé 
vzory nájemních smluv, které vypracoval OMP a byli upozorněni, že pro uzavření dlouhodobých 
nájemních smluv je dle zřizovací listiny třeba předběžný 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 Tyršova dorovnal na 
úroveň pronájmů ZŠ Jungmannova. 

Dne 31. 3. 2014 byla doručena žádost pana ředitele Plchota o udělení písemného souhlasu 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv. Jedná se o dvě smlouvy na nájem služebních bytů 
a jednu smlouvu na pronájem prostor v budově ZŠ Tyršova (zubní ordinace). V nájemních smlouvách 
na služební byty je cena nájmu již upravena, oproti doporučené ceně (56,-/m

2
) je ale snížena o 20%. 

Zdůvodnění ředitele je uvedeno v příloze každé smlouvy. Platnost nových smluv na služební byty je 
ředitelem stanovena od 1. 6. 2014, platnost smlouvy na dlouhodobý pronájem nebytových prostor 
(zubní ordinace) je od 1. 5. 2014. 
 
Přílohy: A - Zápis ze schůzky s řediteli-nové nájemní smlouvy 

B - žádost ředitele ZŠ Tyršova - nájemní smlouvy 
C - nájemní smlouva Eklová 
F - směrnice-ceník nájmů 

 
Diskuse: 
J. Koláček – byl by spíše pro to, aby byl nájem o 20% snížen. Soukromí nájemníků je rušeno, 
v prostorách školy se koná spousta mimoškolních aktivit. 
D. Sukalovský – snížení ale musí být zdůvodněné. 
D. Holman – problém by mohl nastat v případě, že pro některého z nájemníků bude nájem tak vysoký, 
že nebude moci nájem zaplatit. Lze jim nabídnout jiný byt? 
A. Zimmermannová – spíše by museli požádat o byt z pořadníku. 
D. Sukalovský – ptá se, zda může být zdůvodněním snížení nájmu hluk? 
A. Zimmermannová – ano, to může. Ve smlouvě je již navrženo snížené nájemné. 
D. Sukalovský – jako důvod snížení nájemného uvádí ředitel mimo jiné příliš velkou plochu bytu. 
S tímto se rada neztotožňuje a žádá ředitele, aby tento důvod ze smlouvy vypustil. S ostatními 
uvedenými důvody souhlasí. 
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Přijaté usnesení: 172/2014 - RM uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu 
služebního bytu mezi subjekty Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace a paní Ilonou Eklovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim na dobu od 1. 6. 2014 do posledního dne trvání pracovního poměru. 

Hlasováno 
Pro: 4 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

13/1. Žádost o předchozí písemný souhlas 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. Zápis z této schůzky je přílohou A. Na schůzce obdrželi ředitelé 
vzory nájemních smluv, které vypracoval OMP a byli upozorněni, že pro uzavření dlouhodobých 
nájemních smluv je dle zřizovací listiny třeba předběžný 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 Tyršova dorovnal na 
úroveň pronájmů ZŠ Jungmannova. 
Dne 31. 3. 2014 byla doručena žádost pana ředitele Plchota o udělení písemného souhlasu 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv. Jedná se o dvě smlouvy na nájem služebních bytů 
a jednu smlouvu na pronájem prostor v budově ZŠ Tyršova (zubní ordinace). V nájemních smlouvách 
na služební byty je cena nájmu již upravena, oproti doporučené ceně (56,-/m

2
) je ale snížena o 20%. 

Zdůvodnění ředitele je uvedeno v příloze každé smlouvy. Platnost nových smluv na služební byty je 
ředitelem stanovena od 1. 6. 2014, platnost smlouvy na dlouhodobý pronájem nebytových prostor 
(zubní ordinace) je od 1. 5. 2014. 
 
Přílohy: E - nájemní smlouva Zedníková 
 
Diskuse: 
J. Koláček – opět žádá, aby byl nájem o 20 % snížen. 
A. Zimmermannová – důvod snížení nájmu permanentní pracovní pohotovostí uvedený panem 
ředitelem je nesmyslný a nezákonný. Musí se ošetřit jinak. 
 
Přijaté usnesení: 173/2014 - RM uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu 

služebního bytu mezi subjekty Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace a paní Janou Zedníkovou, trvale bytem xxxxxxxx 
xxxx Kuřim na dobu od 1. 6. 2014 do posledního dne trvání pracovního poměru. 

Hlasováno 
Pro: 4 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

13/2. Žádost o předchozí písemný souhlas 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. Zápis z této schůzky je přílohou A. Na schůzce obdrželi ředitelé vzory 
nájemních smluv, které vypracoval OMP a byli upozorněni, že pro uzavření dlouhodobých nájemních 
smluv je dle zřizovací listiny třeba předběžný písemný souhlas zřizovatele. 
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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 Tyršova dorovnal na 
úroveň pronájmů ZŠ Jungmannova. 
Dne 31. 3. 2014 byla doručena žádost pana ředitele Plchota o udělení písemného souhlasu 
s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv. Jedná se o dvě smlouvy na nájem služebních bytů 
a jednu smlouvu na pronájem prostor v budově ZŠ Tyršova (zubní ordinace). V nájemních smlouvách 
na služební byty je cena nájmu již upravena, oproti doporučené ceně (56,-/m

2
) je ale snížena o 20%. 

Zdůvodnění ředitele je uvedeno v příloze každé smlouvy. Platnost nových smluv na služební byty je 
ředitelem stanovena od 1. 6. 2014, platnost smlouvy na dlouhodobý pronájem nebytových prostor 
(zubní ordinace) je od 1. 5. 2014. 
 
Přílohy: F - nájemní smlouva Skácelová 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – v tomto případě není nájemné sníženo. 
D. Holman – jedná se o komerční pronájem, kde odůvodnění „ruchem“ ze sousedních prostor nedává 
smysl. Je to příjem školy. 
J. Koláček – přesto navrhuje snížit nájem o 20%. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o návrhu J. Koláčka: 
Hlasováno 
Pro: 1 (J. Koláček) Proti: 3 (D. Sukalovský, Z. Kříž, D. Holman) Zdržel se: 1 (O. Štarha). 
 
Přijaté usnesení: 174/2014 - RM uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor mezi subjekty Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 
- venkov, příspěvková organizace a paní MUDr. Michaelou Skácelovou, se sídlem 
Neumannova 46, Brno, IČ 72023881 na dobu od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Zdržel se: 1 (J. Koláček). 
 
 
 

14. Uzavření smlouvy na koncertní vystoupení 
 
V příloze je předložena smlouva na koncertní vystoupení Yvetty Blanarovičové, které proběhne 
v rámci oslav 50. výročí povýšení městyse Kuřim na město. 
Vystoupení se uskuteční dne 14. 6. 2014 od 13,30 - 14,45 hod. na nádvoří zámku v Kuřimi a zahrnuje 
program pro děti "Dětská pohádková superstar" v celkové délce 75 minut. 
Smluvní odměna je stanovena na 40.250 Kč vč. DPH. Tato bude hrazena z ORG 9004 00 00 Kulturní 
akce města. 
 
Přílohy: A - smlouva Blanarovičová 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá do usnesení uvést cenu, popřípadě alespoň ve smlouvě vyjmout ustanovení článku 
5 o mlčenlivosti, protože taková ustanovení do smluv s městem nepatří – občané mají právo znát 
jejich obsah, tudíž nelze dodavateli smluvně potvrdit jakékoliv jejich utajení, resp. mlčenlivost města 
o obsahu smlouvy. 
J. Koláček – souhlasí s tím, aby byla cena za vystoupení veřejná. 
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Přijaté usnesení: 175/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy s Yv.Production, s.r.o., Budečská 
1217/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 281676271, zajišťující vystoupení Yvetty 
Blanarovičové v rámci oslav 50. výročí povýšení Kuřimi na město se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 4 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Na jednání se dostavil v 18,12 hod. L. Tomšů – jednatel společnosti CTS Kuřim. 
 
 
 

15. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2013 
 
Společnost v uplynulém období hospodařila ziskově, nemá nedoplatky na sociálním ani na zdravotním 
pojištění a zaměstnanci dostávají mzdu vždy v řádném výplatním termínu. 
 
V uplynulém roce jsme investovali především do vybudování FVE na ul. Sv. Čecha 600 (v hodnotě 
cca 600.000 Kč bez DPH) a nákupu nového kropicího vozu Man MK8 v hodnotě cca 3.585.000 Kč bez 
DPH), podrobnější rozpis investic je součástí Zprávy o činnosti za rok 2013. 
Všechny tyto investice jsme financovali z vlastních zdrojů, kropicí vůz je financován částečně úvěrem 
u KB ve výši 3.000.000 Kč. 
V roce 2013 jsme rozšířili činnost společnosti o dláždění chodníků. Práce jsme provedli v lokalitách 
Jungmannova a Legionářská. Pro rok 2014 je v plánu vybudování nových chodníků v lokalitě Na 
Loučkách. 
 
Společnost Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. obdržela certifikaci AA ratingového 
hodnocení. 
 
Návrh na použití nerozděleného zisku 
 
Vytvořený zisk bude převeden na účet zřizovatele, 
nebo 
X % zisku bude převedeno na účet zřizovatele, zbytek bude použit pro další rozvoj společnosti 
nebo 
nerozdělený zisk bude použit pro další rozvoj společnosti 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Hospodářský výsledek (po zdanění)  1.030.324,00 Kč 
Rezervní fond        0,00 Kč 
Nerozdělený zisk    1.030.324,00 Kč 
 
Přílohy:  A - Výroční zpráva 2013 

B - Účetní závěrka za 2013 
C - Certifikát AA 

 
Diskuse: 
L. Tomšů – společnost je města, rozhodne si, co se ziskem. Může se převést na město, nebo pokud 
se budou technické služby starat o veřejné osvětlení, potom peníze použije na nákup auta s plošinou. 
Počítá s tím, že bude mít pracovníka na opravu veřejného osvětlení pouze na dohodu na částečný 
úvazek. Plošina by se pronajímala i na jinou činnost. 
J. Koláček – jaká by byla výtěžnost plošiny? 
L. Tomšů – to nedokáže nyní říct. 
Z. Kříž – kdy se bude řešit veřejné osvětlení? 
L. Tomšů – za správu veřejného osvětlení nebude účtovat více, než je účtováno nyní. Je limitován 
obratem zakázek od města, podmínkou je 80 % zakázek od města. 
D. Holman – kolik stojí vozidlo s plošinou? 
L. Tomšů – cca 2,5 mil. Kč. 
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Z. Kříž – nyní by o rozdělení zisku nerozhodoval, rozhodl by o něm v okamžiku, kdy budeme vědět, 
kdo se bude starat o veřejné osvětlení ve městě. 
D. Sukalovský – s tím souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 176/2014 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technických služeb 

Kuřim, s.r.o., za rok 2013. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

16. Odměna jednateli CTSK 
 
Jednatel společnosti Centrum technických služeb, s.r.o., Ing. Ladislav Tomšů žádá vzhledem ke 
kladnému hospodaření společnosti o udělení odměny za rok 2013. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o odměně ve výši xxxxxx Kč: 
Hlasováno 
Pro: 2 (J. Koláček, D. Holman) Zdrželo se: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž). 
 
D. Sukalovský – nyní navrhuje hlasovat o částce xxxxxx Kč: 
 
Přijaté usnesení: 177/2014 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s.r.o., uděluje jednateli Ing. Ladislavu Tomšů odměnu za rok 2013 
ve výši dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

17. Zpráva o činnosti OI za rok 2013 
 
Odbor zajišťuje: 

 předvýrobní a výrobní přípravu investičních akcí Města Kuřimi, zařazených do plánu investic 
podle priorit schválených ZM a RM  

 údržbu a opravy veřejného osvětlení, místních komunikací a chodníků, kanalizací a vodovodů, 
rozhlasu, dopravního značení, světelné signalizace křižovatky a přechodů 

 zajišťuje vedení GISu pro město Kuřim - pro využití pracovníky úřadu 

 agendu územního plánování Kuřimi a obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

 vede evidenci válečných hrobů. 

 agenda žádostí o dotace na investiční a neinvestiční projekty 
 
Přílohy: A - Činnost OI 2013 
 
Přijaté usnesení: 178/2014 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru investičního za rok 2013. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

18. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2013 
 
V příloze je předkládána Zpráva o činnosti Wellness Kuřim, s.r.o., za rok 2013. 
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Přílohy: A - zpráva o činnosti WK 
B - Porovnání HV 

 
 
 

19. Vítězslav Schimmerle - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 
Pan Vítězslav Schimmerle, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem bytu v budově hasičské 
zbrojnice č. p. 236 postavené na pozemku p. č. 292/1 vše k. ú. Kuřim a požádal o ukončení nájemního 
vztahu dohodou ke dni 31. 5. 2014. Odbor majetkoprávní doporučuje uzavření dohody o ukončení 
nájemní smlouvy a navrhuje, aby byl byt opět obsazen nájemcem z řad dobrovolných hasičů, kdy 
podmínkou uzavření smlouvy bude i uzavření dohody o pracovní činnosti, jejímž předmětem budou 
domovnické, údržbářské a úklidové práce v objektu hasičské zbrojnice. 
 
Přijaté usnesení: 179/2014 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem 

Vítězslavem Schimmerlem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem 
je nájem bytu umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská 
zbrojnice) postaveného na pozemku p. č. 292/1 v ul. Zahradní vše v obci a k. ú. 
Kuřim, dohodou ke dni 31. 5. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

20. Lukáš Frič - nájemní smlouva na dobu určitou 
 
RM bude na své schůzi dne 14. 4. 2014 schvalovat ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 5. 
2014 s panem Vítězslavem Schimmerlem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, který je nájemcem bytu 
v budově hasičské zbrojnice č. p. 236 na pozemku p. č. 292/1 vše k. ú. Kuřim. Jedná se o byt 
služební, kdy s nájmem bytu je spojena činnost domovníka a údržbáře objektu i hasičské techniky. 
Výbor SDH Kuřim projednal na své schůzi dne 7. 4. 2014 nastalou situaci a jako náhradu za pana 
Schimmerleho doporučil pana Lukáše Friče, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou dvou let. 
OMP nemá námitek a doporučuje schválení nájemní smlouvy dle žádosti výboru SDH Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 180/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Lukášem Fričem, 

trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu umístěného ve 
II. nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) na ul. Zahradní 
v Kuřimi, na dobu určitou dvou let, za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy 
na služby. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

21. Vlastimila Klusáková, Lukáš Klusák - změna nájemní smlouvy 
 
Paní Vlastimila Klusáková a pan Lukáš Klusák (matka a syn) jsou společnými nájemci bytu č. 1116/7, 
1+1, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť postaveného 
na pozemku p. č. 2131/2 vše v obci a k. ú. Kuřim. Společný nájem bytu byl schválen usnesením RM 
č. 680/2012 ze dne 5. 12. 2012 a dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na dobu neurčitou byl uzavřen dne 
14. 1. 2013. 
Vzhledem k problémům s řádným placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu koncem 
roku 2012 a začátkem roku 2013 byl společným nájemcům nájemní vztah z doby neurčité změněn na 
režim nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou - vždy na tři měsíce. Poslední uzavřená nájemní 
smlouva končí dne 30. 4. 2014. 
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Dne 9. 4. 2014 požádala paní Klusáková o změnu nájemní smlouvy. Z důvodu jejího trvalého pobytu 
v Šebrově č. p. x a z důvodu, že již byt č. 1116/7 neužívá a nebydlí zde, žádá, aby byla nájemní 
smlouva uzavřena pouze s jejím synem Lukášem Klusákem. 
Platební morálka společných nájemců je nyní dobrá. O uzavírání nájemních smluv na dobu určitou do 
jednoho roku rozhoduje na základě usnesení RM č. 08/2006/2007 ze dne 15. 11. 2006 odbor 
majetkoprávní. S ohledem na změnu subjektů ale žádá OMP radu města o souhlas s touto změnou. 
O době nájmu již rozhodne opět samostatně OMP. 
 
Přijaté usnesení: 181/2014 - RM souhlasí se změnou nájemce bytu č. 1116/7 umístěného 

v podkroví domu č. p. 1116, 1117, 1118 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, kdy výlučným 
nájemcem se stane pan Lukáš Klusák, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

22. Sportovně střelecký klub TOS Kuřim - záměr 
 
Sportovně střelecký klub TOS Kuřim (dále jen „SSK“), se sídlem Kuřim, Blanenská 257/29, 
IČ 15547353 má s Městem Kuřim uzavřenou smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru (kryt CO) 
č. 899/12 umístěného v I. PP bytového domu č. p. 898 - 901 postaveného na pozemku p. č. 1806 v ul. 
Na Královkách, Kuřim. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na dobu určitou od 15. 4. 2011 do 15. 4. 
2014. 
SSK už má v těchto prostorách pronajat za symbolické nájemné 1,- Kč zabezpečený sklad zbraní 
a munice. Tento sklad bezprostředně sousedí s nebytovým prostorem, který je předmětem smlouvy 
o výpůjčce č. 2011/B/0010. 
Zástupce SSK požádal dne 7. 4. 2014 o prodloužení smlouvy o výpůjčce. SSK využívá tento nebytový 
prostor jako sklad pro materiál, který nevyžaduje zvláštní zajištění. Jedná se zejména o terče a části 
sportovní výstroje. S ohledem na nárůst počtu členů v posledních letech a také silnější zastoupení 
mladých střelců podporovaných materiálně klubem je vyšší potřeba skladovací kapacity v obou 
částech. Pro SSK je možnost využívat předmět smlouvy vítaným ulehčením při skladování 
a manipulaci s materiálem, nehledě na vyšší přehlednost a zcela samostatné uložení materiálu 
podléhajícího ustanovení zbrojního zákona. 
Vzhledem k tomu, že smlouva o výpůjčce je uzavřena do 15. 4. 2014 nelze již prodloužení doby 
výpůjčky ošetřit dodatkem ke smlouvě, neboť před uzavřením smlouvy musí být nejprve vyhlášen 
záměr ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a smlouva tak v mezidobí zanikne uplynutím 
sjednané doby. 
Pan Radim Novák jako osoba odpovědná za provoz krytů CO s žádostí SSK TOS Kuřim vyslovil 
souhlas. 
 
Přijaté usnesení: 182/2014 - RM schvaluje záměr na výpůjčku nebytového prostoru (sklad CO) 

o výměře 2 x 3 m umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 
899, 900, 901 postaveného na pozemku p. č. 1806 v ulici Na Královkách, ve 
prospěch Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim, se sídlem Blanenská 257, 664 
34 Kuřim, IČ 15547353, do 31. 5. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

23. Prodloužení termínu plnění usnesení č. 700/2012 ze dne 5. 12. 
2012 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení prodloužení termínu plnění usnesení č. 700/12 RM 
č. 38 ve věci „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
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vodovodů a kanalizací“ pro veřejnou potřebu, uzavřenou mezi městem Kuřim (dále jen město) 
a panem Zdeňkem Riglem, bytem Brno. 
 
Pan Rigl nereagoval na dopisy města. Dne 12. 7. 2013 byla podána žádost na Ministerstvo 
zemědělství ČR (dále jen ministerstvo) o vydání rozhodnutí, kterým budou upravena naše vzájemná 
práva a povinnosti. Ministerstvo doporučilo zahájit správní řízení o uložení pokuty ke krajskému úřadu 
JMK. Druhá strana nadále odmítá předat inženýrské sítě do vlastnictví města nebo uzavřít dohodu 
výše uvedenou a tím porušuje zákon 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu). Město bude jednat s krajským úřadem o dalším postupu pro uložení pokuty. 
 
Přijaté usnesení: 183/2014 - RM souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 700/2012 ze 

dne 5. 12. 2012 ve věci „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ pro veřejnou potřebu, uzavřenou 
mezi městem Kuřim a panem Zdeňkem Riglem, bytem xxxxxxxxxxxxx 621 00 
Brno, do 31. 12. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

24. Prodloužení termínu plnění usnesení č. 161/2013 ze dne 27. 3. 
2013 
 
Předkládáme Radě města ke schválení prodloužení termínu plnění usnesení č. 161/13 - RM č. 9 ve 
věci „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
a kanalizací“ pro veřejnou potřebu (dále jen dohoda), uzavřenou mezi městem Kuřim (dále jen město) 
a společností „Medex-K“ s r.o., se sídlem Blanenská 982, 664 34 Kuřim. 
 
Společnosti Medex-K“ s r.o. byl předložen k podpisu návrh dohody. Zástupce společnosti sdělil 
v březnu 2013 písemně městu, že předložený návrh dohody nemůže klient akceptovat, neboť mu 
nesvědčí právo vlastnické ke kanalizaci, tudíž nemá společnost status vlastníka. Město vyhlásí tuto 
kanalizaci za opuštěnou (popř. nalezenou). Nepřihlásí-li se v přiměřené době vlastník, připadne 
opuštěná (nalezená) kanalizace do vlastnictví státu (obce) dle občanského zákoníku § 1045 (§1051). 
 
Přijaté usnesení: 184/2014 - RM souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 161/2013 ze 

dne 27. 3. 2013 ve věci „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ pro veřejnou potřebu, uzavřenou 
mezi městem Kuřim a společností „Medex-K“ s r.o, se sídlem Blanenská 982, 664 
34 Kuřim do 31. 12. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

25. Luční potok – nevhodnost instalace hrubých česlí do 
odlehčovací komory OK1C 
 
Rada města Kuřimi schválila dne 9. 10. 2013 uvolnění částky 100.000 Kč na vybudování předčistícího 
zařízení v Lučním potoku u rekreační plochy Srpek. Pro řešení problému bylo svoláno několik schůzek 
se zástupci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., (dále jen BVK) jejichž výsledkem je písemné 
stanovisko z února letošního roku, které nedoporučuje vybudování hrubých česlí s ručním stíráním 
v odlehčovací komoře. 
Odlehčovací komora byla vybudována před rokem 1940 a sloužila pro podstatně menší území než je 
tomu nyní. S postupným připojováním dalších obyvatel na kanalizační síť tato komora nebyla 
rekonstruována. Její přepadová hrana je vysoká cca 15 cm ode dna komory a při sebemenším dešti 
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odpadní voda přepadá do Lučního potoka. Zvýšení této hrany podléhá vodoprávnímu řízení a po 
konzultaci s odborníky nám nebylo doporučeno projednávat dílčí řešení. 
Hrubé česle zajistí pouze částečné odstranění hrubých nečistot z ředěných odpadních vod, které za 
deště přepadají do Lučního potoka. Nezabrání však vzniku zápachu z odlehčené odpadní vody, 
kterou nemůže minimální průtok v Lučním potoce dostatečně okamžitě naředit. 
Toto zařízení nesplňuje základní myšlenku navrhovaného objektu. Při přepadu odpadních vod přes 
hranu odlehčovací komory dochází k velmi rychlému zanesení průlin česlí a ke zvýšení přelivné hrany. 
Díky zanešení se změní hydraulické poměry v kanalizační síti nad i pod odlehčovací komorou a tím 
ještě více přetíží kanalizační sítě. Podle zástupců BVK je vybudování hrubých česlí na této 
odlehčovací komoře nefunkční a nevhodné. 
Zástupci BVK poukazují na výhledové řešení navržené v konceptu Generelu odvodnění města Kuřimi, 
které předpokládá vybudování retenční nádrže za odlehčovací komorou, které problematiku recipientu 
komplexně řeší. Toto řešení je však finančně náročné, ale funkční. 
 
Přílohy: A - dopis, česle 
 
Diskuse: 
D. Holman – problémem jsou hrubé nečistoty. Brněnské vodárny a kanalizace to nechtějí pochopitelně 
i z toho důvodu, protože by to pak musely poměrně složitě udržovat. Od nich nemůžeme čekat v této 
věci nezávislé stanovisko. Předložený materiál navíc nenavrhuje konkrétní řešení. Žádal odbor 
investiční o zajištění nezávislého posouzení odborníky bez vazby na BVK. 
O. Štarha – bylo vybudováno před 70 lety a není to nyní možné utáhnout. Ani ta zmiňovaná retenční 
hráz taky není řešením. Jsou s tím obrovské technické problémy. Je to velký problém do budoucna. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s řešením česlí do Lučního potoka dle zápisu. 
Hlasováno 
Proti: 3 (D. Sukalovský, Z. Kříž, D. Holman)  Zdrželi se: 2 (J. Koláček, O. Štarha). 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
 
 

26. Drobné investice 
 
Na minulém jednání RM bylo schváleno vyčlenění částky 13.300 Kč z Drobných investic na pořízení 
flexibilní tréninkové stěny pro sportovní areál. Jelikož se za tuto cenu stěna nedá pořídit, je 
navrhováno navýšit tento limit na částku, za kterou je na trhu dostupná. Stěnu lze k dnešnímu dni 
koupit za částku 14.848 Kč. 
 
http://www.netfotbal.cz/zed-pro-soft-5-hracu/d-73806/ 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – částka nestačí, je potřeba ji navýšit. 
 
Přijaté usnesení: 185/2014 - RM schvaluje změnu usnesení RM č. 142/2014 ze dne 26. 3. 2014, 

kde se mění celková částka vyčleněných prostředků na 28.200 Kč. Navýšení limitu 
se týká položky č. 3 - nákup flexibilní tréninkové stěny, s novým limitem 15.300 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

27. Nástěnka kuřimských sportovců 
 
U kulturního domu byla odstraněna vývěska, kterou využíval zejména FC Kuřim. FC Kuřim se na RM 

obrací s žádostí o instalaci nové vývěsky. Další zájem projevil také atletický kroužek a plavci. Z tohoto 
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důvodu je vhodná realizace vícedílné vývěsky. Vývěska by byla využívána organizátory FC Kuřim, 

Atletického oddílu AK Kuřim a Wellness Kuřim. 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – většina vývěsek je ve vlastnictví města a pronajímají se? 
D. Sukalovský – ano. Tato nahrazuje starou vývěsku. 
 
Přijaté usnesení: 186/2014 - RM schvaluje vyčlenění částky 20.000 Kč z „drobných investic“ na 

pořízení a instalaci vícedílné vývěsky poblíž zastávky u KD Kuřim za účelem 
propagace sportů provozovaných v rámci Sportovního areálu Kuřim a Wellness 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

28. Nástěnka u Vodní kaple Sv. Jana 
 
OI navrhuje radě města schválit převod finančních prostředků z „drobných investic“ - 10 000 Kč na 
realizaci vývěsky u Vodní kaple Sv. Jana za účelem informovanosti občanů o kvalitě vody ze 
studánky, dále bude vývěska využívána pro různé informace. 
 
Přijaté usnesení: 187/2014 - RM schvaluje vyčlenění částky 10.000 Kč z „drobných investic“ na 

pořízení a instalaci vývěsky poblíž Vodní kaple Sv. Jana za účelem informovanosti 
občanů o kvalitě vody. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

29. 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 

Po zjištění technického stavu budovy bude OI vypsána výzva na zpracování PD rekonstrukce objektu 

stadionu vč. projektu zateplení - na podzim 2014 bude vypsána jedna z posledních výzev OPŽP, ve 

které jsou alokovány nevyčerpané prostředky. 

3. Provedení zaměření stávajícího stavu (půdorysy, řezy, pohledy) 

4. Zpracování projektové dokumentace, vč. projektu zateplení - lze rozdělit na části 

4.1 - 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. 

4.2 - opravy interiéru budovy (součástí by byly nové rozvody stavebních profesí - EI, ZTI, 

ÚT, VZT) 
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Rekonstrukce doskočiště 

OI provedl poptání rekonstrukce dálkařského sektoru. Byly doručeny dvě cenové nabídky, které se 

pohybují v rozmezí 512 - 543 tis. Kč vč. DPH. OI doporučuje radě města souhlasit s přípravou 

výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou cenou do 500.000 Kč bez 

DPH. 

Předpokládané výdaje: 

Průzkumy           50 000 Kč 

Zaměření stávajícího stavu objektu        50 000 Kč 

Zpracování PD vč. projektu zateplení           250 000 Kč 

Zpracování žádosti OPŽP         40 000 Kč 

EA            40 000 Kč 

Dokumentace pro výběr zhotovitele doskočiště       5 000 Kč 

Rekonstrukce doskočiště       500 000 Kč 

Rezerva           65 000 Kč 

Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1237 000 000 

Dle výsledků investiční porady konané dne 7. 4. 2014 OI doporučuje radě města rozhodnout 

o budoucím využití původní tribuny pro diváky a o využití sauny v objektu stadionu, aby bylo možné 

zadat projektantovi jednoznačné zadání pro zpracování projektu: 

- Varianta A - zachování tribuny pro diváky a zachování objektu sauny 

- Varianta B - zachování tribuny pro diváky a zrušení objektu sauny 

- Varianta C - zrušení tribuny pro diváky a zachování objektu sauny 

- Varianta D - zrušení tribuny pro diváky a zrušení objektu sauny 

 
Diskuse: 
D. Holman – částka 500.000 Kč na doskočiště je nesmysl, jde o nejdražší variantu, která neodpovídá 
tomu, jak byla akce popsána na jednání sportovního výboru. Není možné ani potřebné, aby polovina 
částky na stadion (tj. zejména objekt budovy) byla investována pouze do sektoru pro skok daleký. 
D. Sukalovský – možností je více. Může se jednat o 2 nebo 4 rozběžiště. On by se přikláněl spíše pro 
2 rozběžiště (pro klasický skok do dálky a pro trojskok). 
D. Holman – uvažuje se o tom, že se na současné rozběžiště položí tartan a vybuduje se nově i 
doskočiště pro skok daleký. 
O. Štarha – nyní stahuje materiál z jednání. Je to na samostatné projednání, poté bude předložen 
materiál do jednání rady města dne 23. 4. 2014. 
D. Holman – říká, že není potřeba stahovat materiál z jednání. Rada je tím místem, kde se o tom 
máme bavit. Ptá se, kdo preferuje jakou z variant – jsou zde jasné varianty řešení sektoru pro skok 
daleký a předloženy jsou i varianty projektu rekonstrukce budovy stadionu – rozhodněme. 
O. Štarha – je spíše pro variantu B. 
D. Holman – pro návštěvníky sauny to bude problém. Sauna na stadionu by se měla zachovat. Nemá 
totiž dobrou alternativu ani v areálu Wellness Kuřim. Tam je sauna bez bazénku, což je pro mnoho 
uživatelů podstatný rozdíl. 
D. Sukalovský – také je spíše pro variantu B. Na opravu sauny nejsou peníze, stavba energeticky 
nevyhovuje. Z hygienického hlediska také nevyhovuje. 
Z. Kříž – je spíše pro variantu D. 
D. Sukalovský – budeme nad tímto jednat znovu. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s předloženým postupem rekonstrukce objektu tribuny stadionu 

a schvaluje variantu č. …. dle zápisu. 
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30. Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková 
organizace 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 
250.000 Kč. 
Hodnota investičního fondu Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace ke dni 31. 3. 2014 je 259.641 Kč. 
 
Použití investičního fondu: 

1. Převložkování komínů, předpokládaná částka cca 100.000 Kč (provedeme za provozu po 
etapách).  

2. Rekonstrukce skleníku a oprava stávající budovy, předpokládaná cena cca 80.000 Kč. 
3. Oprava dopravního hřiště, předpokládaná cena cca 20.000 Kč (náhrada zničených plastových 

značek za kovové). 
 
Uvedené ceny jsou pouze přibližné, proto ředitel školy žádá o uvolnění vyšších finančních prostředků. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF ZŠJ 
 
Přijaté usnesení: 188/2014 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 

školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, ve 
výši 250.000 Kč dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

31. Poskytnutí finančního daru - Golf Club Brno 
 
Byl osloven pořadateli golfového turnaje na Kaskádě. Turnaj se bude konat dne 27. 4. 2014 v areálu 
golfového klubu Kaskáda v Jinačovicích. Výtěžek bude použit na rozvoj golfového klubu mládeže. 
Zástupci vedení města jsou srdečně zváni. Navrhuje poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč. 
 
Přílohy: A - Darovací smlouva - Golf Brno 2014 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – pokud by chtěla škola peníze na pomůcky jako například hole, míčky apod., tak s tím nemá 
problém. Takhle s tím nesouhlasí. 
O. Štarha – je to na mládežnický golf. Dle informací ví, že budou do Kuřimi investovat cca 100 tisíc Kč 
na vybavení a golfová třída se bude rozšiřovat i na ZŠ Tyršova. Golfový klub dává zdarma hřiště apod. 
Z. Kříž – měli by si požádat o dotaci z Programu finanční podpory města. 
D. Holman – pro všechny platí stejná pravidla, měli by požádat o dotaci z fondu na podporu sportovní 
činnosti ve městě jako ostatní. 
O. Štarha – golfový klub pro kuřimské děti dělá daleko více. 
D. Sukalovský – dnes zvedne ruku pro, ale příště ať požádají z fondu na podporu sportovní činnosti ve 
městě. 
 
Přijaté usnesení: 189/2014 - RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč pro Golf 

Club Brno, Štefánikova 41, 602 00 Brno, IČ 48513954. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha)  Zdrželi se: 2 (D. Holman, Z. Kříž). 
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32. Souhlas s pracemi souvisejícími s vyčištěním Mozovského 
potoka 
 
Dne 11. 4. 2014 byla doručena žádost občanského sdružení Spokojené Díly o. s., IČ 22672818, 
Foglarova 1817, 664 34 Kuřim, týkající se vydání souhlasu města Kuřimi, jako vlastníka pozemku 
parcely č. 2635/1 k. ú. Kuřim, a schválení záměru s prováděnými pracemi při čištění Mozovského 
potoka. 
Všechny práce, termín a případné detaily budou projednávány s referentem odboru životního 
prostředí Ing. Jaroslavem Hamříkem. 
 
Vyjádření odboru životního prostředí: 
Odbor ŽP nemá námitek k chystané akci, jen doporučuje použít velké igelitové pytle místo tvoření 
hromádek s nasbíraným odpadem (možnost odnesení větrem, odplavení při bouřce apod.). Podobné 
akce jsme již v minulosti zajišťovali i pro jiné subjekty (školy, Slovan Podlesí), po akci je třeba 
informovat pracovníka OŽP (ing. Hamříka), kde a kolik je nachystaných pytlů na odvezení. 
 
Vyjádření odboru majetkoprávního: 
OMP navrhuje, aby byl udělen max. předběžný souhlas s tím, že podrobné podmínky budou 
stanoveny poté, kdy město bude mít více informací. OMP jen upozorňuje, že k předmětnému 
pozemku p. č. 2635/1 k. ú. Kuřim se váže věcné břemeno vedení a věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - mapa, výpis z katastru nemovitostí 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – kdo bude odpovídat za případné úrazy? 
D. Sukalovský – občanské sdružení. 
 
Přijaté usnesení: 190/2014 - RM uděluje souhlas jako vlastník pozemku parcely č. 2635/1 

k. ú. Kuřim, a schvaluje záměr občanskému sdružení Spokojené Díly o. s., 
IČ 22672818, Foglarova 1817, 664 34 Kuřim s prováděnými pracemi při čištění 
Mozovského potoka. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

33. Smlouva o poskytování právních služeb 
 
V současné době je připravován nový územní plán města Kuřimi. K právě zpracovávanému návrhu 
byla vznesena řada připomínek, se kterými se zpracovatel vypořádá po věcné stránce, nicméně 
právní stránku doporučujeme konzultovat s advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, jejíž advokáti 
se specializují mj. na územní plánování. Smlouva je postavena jako rámcová, jakékoliv kroky budou 
ze strany advokátní kanceláře činěny na základě naší objednávky. 
Poradenství bude hrazeno z ORG 9019 - územní plán. 
 
Přílohy: A - Smlouva o poskytování právních služeb 
 
Přijaté usnesení: 191/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb 

týkajících se územního plánování s advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, 
advokátní kancelář, s.r.o., IČ 28360125, se sídlem Brno, Helfertova 2040/13. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Zdržel se: 1 (D. Holman). 
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34. Výběrové řízení "Oprava sochy sv. Jana" 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava sochy sv. Jana“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:B-OI-2014-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – 
OI realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava sochy sv. Jana“. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu ORG 1 245 000 000, její celková předpokládaná hodnota 
je 150 000,- Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na elektronické úřední desce od 
3. 4. do 14. 4. 2014, elektronickou poštou bylo informováno 5 firem se zaměřením na restaurování. 
Základním hodnotícím kritériem byla cena. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 2 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek je výběrovou komisí (Ing. Oldřich Štarha, Ing. Jana Lekešová, Stanislav Bartoš) 
doporučena Radě města nejvýhodnější nabídka pana Mgr. Martina Slováka, akademického 
sochaře a restaurátora, Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou za cenu 95.000 Kč (není plátce 
DPH) dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. 
 
Přílohy: A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - Protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 
C - Návrh SOD-Restaurování sochy sv. Jana 

 
Přijaté usnesení: 192/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava sochy sv. Jana“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s Mgr. Martinem Slovákem, akademickým sochařem 
a restaurátorem, Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou za cenu 95.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

35. Ortofotomapa města Kuřimi 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  Ortofotomapa města Kuřimi 
Evidenční číslo zakázky:  B-OI-2014-003 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – 
OI realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Ortofotomapa města Kuřimi“. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 200.000 Kč z ORG 1273 000 000. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 5 uchazečů. Při otevírání obálek nebyla 
žádná nabídka vyřazena. 
Na základě zhodnocení ostatních získaných nabídek je zajišťujícím odborem a výběrovou komisí 
(Ing. O. Štarha, S. Bartoš a Mgr. D. Montagová) doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka 
společnosti TopGis, s.r.o., se sídlem Hněvkovského 30/64, 61700 Brno, IČ 29182263, v celkové 
hodnotě 106.480 Kč. 
 
Přílohy: A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - Kontrola úplnosti nabídek 
C - Protokol o otevírání obálek 
D - Smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 193/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Ortofotomapa města Kuřimi“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností TopGis, s.r.o., se sídlem 
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Hněvkovského 30/64, 61700 Brno, IČ 29182263, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 106.480 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Zdržel se: 1 (D. Holman). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14. 4. 2014 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 4. 2014 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Manželé Šimkovi - nájemní smlouva 
3 Bujková Ladislava - žádost o opakování hlasování 
 3A - žádost Bujková Ladislava 
 3B - podklady OMP+OSVP 
4 Čokoládovny Fikar s.r.o. – znění budoucí kupní smlouvy 
 4A – mapa 
 4B - sítě 
 4C - BKS pozemek nám. 1. května 
5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Na Vyhlídce, DPNN 

Rozman, p. č. 2457/1“ 
 5A - Rozman katastrální mapa 
 5B - Rozman situace 
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 5C - Rozman smlouva 
6 Smlouva o výkonu funkce – Ing. Jan Sojka 
 6A - smlouva o výkonu funkce 
 6B - výpočet poměru pohonných hmot 
7 Smlouva o výkonu funkce – Ing. Ladislav Tomšů 
 7A - smlouva o výkonu funkce 
8 Výběrové řízení "Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2014" 
 8A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 8B - Tabulka hodnocení 
 8C - Protokol o otevírání obálek 
9 Organizace běžeckých závodů seriálu Kuřimská běžecká liga 
 9A - běžecké závody, mapa 
 9B - žádost o povolení běžeckých závodů.JPG 
10 Kronika města Kuřimi 
 10A - Kronika Kuřimi 2013 (pouze elektronicky) 
11 Koupě osobního automobilu 
12 Rozpočtové opatření č. 3 
13 Žádost o předchozí písemný souhlas s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 
 13A - Zápis ze schůzky s řediteli-nové nájemní smlouvy 
 13B - žádost ředitele ZŠ Tyršova - nájemní smlouvy 
 13C - nájemní smlouva Eklová 
 13F - směrnice-ceník nájmů 
13/1 Žádost o předchozí písemný souhlas s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 
 13/1E - nájemní smlouva Zedníková 
13/2 Žádost o předchozí písemný souhlas s uzavřením dlouhodobých nájemních smluv 
 13/2F - nájemní smlouva Skácelová 
14 Uzavření smlouvy na koncertní vystoupení 
 14A - smlouva Blanarovičová 
15 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2013 
 15A - výroční zpráva 2013 
 15B - účetní závěrka za 2013 
 15C - certifikát AA 
16 Odměna jednateli CTSK 
17 Zpráva o činnosti OI za rok 2013 
 17A - Činnost OI 2013 
18 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2013 
 18A - zpráva o činnosti WK 
 18B - Porovnání HV 
19 Vítězslav Schimmerle - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
20 Lukáš Frič - nájemní smlouva na dobu určitou 
21 Vlastimila Klusáková, Lukáš Klusák - změna nájemní smlouvy 
22 Sportovně střelecký klub TOS Kuřim - záměr 
23 Prodloužení termínu plnění usnesení č. 700/2012 ze dne 5. 12. 2012 
24 Prodloužení termínu plnění usnesení č. 161/2013 ze dne 27. 3. 2013 
25 Luční potok – nevhodnost instalace hrubých česlí do odlehčovací komory OK1C 
 25A – upozornění společnosti BVaK 
26 Drobné investice 
27 Nástěnka kuřimských sportovců 
28 Nástěnka u Vodní kaple Sv. Jana 
29 Rekonstrukce stadionu 
30 Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy, Kuřim, Jungmannova 

813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 30A - žádost o čerpání IF ZŠJ 
31 Poskytnutí finančního daru - Golf Club Brno 
 31A - darovací smlouva - Golf Brno 2014 
32 Souhlas s pracemi souvisejícími s vyčištěním Mozovského potoka 
 32A - žádost 
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 32B - mapa, výpis z katastru nemovitostí 
33 Smlouva o poskytování právních služeb 
 33A - smlouva o poskytování právních služeb 
34 Výběrové řízení "Oprava sochy sv. Jana" 
 34A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

34B - Protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 
34C - Návrh SOD-Restaurování sochy sv. Jana 

35 Ortofotomapa města Kuřimi 
 35A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

35B - Kontrola úplnosti nabídek 
35C - Protokol o otevírání obálek 
35D - Smlouva o dílo 


