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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 16/2014 konané dne 15.05.2014 
 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta, Ing. Oldřich Štarha 
– místostarosta, Zdeněk Kříž, PaedDr. David Holman – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice městského úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil schůzi RM v 14,05 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. 
RM je usnášeníschopná. 
PaedDr. D. Holman se dostavil později. 
 
 
Program: 
  

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 5. 2014 

2 Manž. Viktor Kolosinskij a Olena Kolosinska - nájemní smlouva 

3 Manž. Miloš a Marie Jelínkovi - nájemní smlouva 

4 Ing. Iveta Hrubá - krátkodobý pronájem sklepa 

5 Sportovně střelecký klub TOS Kuřim - smlouva o výpůjčce 

6 Návrh ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace na řešení nedostatku učeben a naplněnosti školy 

7 Sociální bydlení – Peňáz Jiří 

8 Sociální bydlení – Ivana Tomková 

9 Boudjaoui Michel a Jana - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

10 Laušovi Stanislav a Anna - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 

11 Dobiášovi Milan a Věra - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

12 Volavá Marie - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

13 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Pod Vinohrady, 
kab. sm. Přidal, 2484/1“ 

14 Pan Kulhánek – žádost o nájem pozemku na letní zahrádku  

15 Dětský klub KLUBÍČKO Kuřim – žádost o nájem pozemku pro dětské hřiště  

15/1 Dětský klub KLUBÍČKO Kuřim – žádost o nájem pozemku pro dětské hřiště  

16 Rekonstrukce stadionu 

17 Generel odvodnění města Kuřimi - čistopis 

18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění reklamy 

19 Pojištění majetku města 

20 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2014 
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21 Návštěvní řád dětských hřišť 

22 Smlouva o výpůjčce sběrných nádob na biologicky rozložitelné odpady 

23 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

24 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 
doprovodné zeleně“ 

25 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků voleb do Evropského 
parlamentu konaných dne 23. 5. 2014 – 24. 5. 2014 

26 Podporované bydlení 

27 Kronika města Kuřimi 

28 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele MŠ 

28/1 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele MŠ 

29 Žádost o souhlas s vyhlášením výběrového řízení Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

30 Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

31 Zápis z komise dopravy 14. 10. 2013 

32 Zápis z komise dopravy 17. 3. 2014 

33 Zápis z komise dopravy 14. 4. 2014 

34 Zpráva o činnosti JSDH Kuřim za rok 2013 

35 Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 

36 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 

37 Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o fin. podporu z IOP výzvy č. 22 

38 Zahájení zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s 
pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“ 

39 Sanace suterénu MŠ Zborovská 

40 Sportovně rekreační plocha - rozhodnutí o přidělení zakázky 

41 Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského - rozhodnutí o přidělení zakázky 

42 Výměna výkladců - zrušení VŘ, rozhodnutí o přidělení zakázky 

43 Výměna bytu č. 1260/33, ul. Nádražní, Kuřim 

43/1 Výměna bytu č. 1260/33, ul. Nádražní, Kuřim 

44 Dodatečné stavební práce pro stavbu "Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim 
ze severní části města 

45 Výkladce - zahájení VŘ 

 
 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14, 07 Ing. O. Štarha. 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 5. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 219/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 5. 

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

2. Manž. Viktor Kolosinskij a Olena Kolosinska - nájemní smlouva 
 
Dne 16. 4. 2014 proběhlo výběrové řízení z pořadníku č. 34 na obsazení bytové jednotky č. 1002/14 
(1+1) umístěné v V. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1002, 1003 postaveného na pozemku 
parc. č. 2086/6 v ul. Popkova, Kuřim. K výběrovému řízení bylo pozváno celkem šest uchazečů. Manž. 
Šimkovi se výběrového řízení nezúčastnili, protože přijali nabídku města na obsazení bytové jednotky 
č. 844/7 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. K dohodě ostatních uchazečů nedošlo, takže o vítězi rozhodla 
„obálková metoda“. Vítězem se stali manž. Viktor Kolosinskij a Olena Kolosinska, oba bytem Kuřim, 
xxxxxxxxx s nabídnutou částkou xxxxxx,- Kč. Dne 23. 4. 2014 zaplatila paní Kolosinska nabídnutou 
částku na pokladně MěÚ Kuřim. Manž. Viktor Kolosinskij a Olena Kolosinska se chtějí přestěhovat ke 
dni 1. 6. 2014. 
 
Přijaté usnesení: 220/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Viktorem 

Kolosinskim a Olenou Kolosinskou, oba bytem Kuřim, xxxxxxxxxxx, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. 1002/14 umístěného v V. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 1002, 1003 postaveného na pozemku parc. č. 2086/6 v ul. 
Popkova v Kuřimi na dobu určitou do 31. 5. 2015 za nájemné ve výši 56,- 
Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

3. Manž. Miloš a Marie Jelínkovi - nájemní smlouva 
 
Dne 16. 4. 2014 proběhlo výběrové řízení z pořadníku č. 34 na obsazení bytové jednotky č. 1260/57 
(1+1) umístěné ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 postaveného na pozemku parc. 
č. 382/3 v ul. Nádražní, Kuřim. K výběrovému řízení bylo pozváno celkem čtrnáct uchazečů. Manž. 
Šimkovi se výběrového řízení nezúčastnili, protože přijali nabídku města na obsazení bytové jednotky 
č. 844/7 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, manž. Viktor Kolosinskij a Olena Kolosinska uspěli 
v předchozím výběrovém řízení na obsazení bytové jednotky č. 1002/14 v ul. Popkova v Kuřimi 
a manž. Kondeiovi také uspěli v předchozím výběrovém řízení na obsazení bytové jednotky č. 1123/7 
v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Paní M. Kolářová a paní K. Baláková se k výběrovému řízení bez 
omluvy nedostavily. K dohodě ostatních uchazečů nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. 
Vítězem se stali manž. Miloš Jelínek, bytem xxxxxxxx Brno a Marie Jelínková, bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxxx Kuřim s nabídnutou částkou xxxxxx Kč. Dne 18. 4. 2014 zaplatila paní Jelínková nabídnutou 
částku na pokladně MěÚ Kuřim. Manž. Jelínkovi se chtějí přestěhovat ke dni 1. 6. 2014. 
 
Přijaté usnesení: 221/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Milošem Jelínkem, 

bytem xxxxxxx Brno a Marií Jelínkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. 1260/57 umístěného ve XII. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 1260 postaveného na pozemku parc. č. 382/3 v ul. Nádražní 



 
 

 

4 

 

v Kuřimi na dobu určitou do 31. 5. 2015 za nájemné ve výši 56,- Kč/m
2
/měs. + 

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

4. Ing. Iveta Hrubá - krátkodobý pronájem sklepa 
 
Dne 30. 4. 2014 požádala paní Ing. Iveta Hrubá, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno o krátkodobý 
pronájem sklepní kóje a spížky, které náleží k obecnímu bytu č. 880/5 v ul. Jungmannova, Kuřim. 
Obecní byt je v současné době neobsazený nájemcem, je připravený k celkové rekonstrukci. 
Ing. Hrubá plánuje rekonstrukci svého bytu a ráda by sklepní kóji a spížku využila v termínu 15. 5. - 
13. 6. 2014 k uskladnění věcí ze svého bytu. 
Ve smyslu ustanovení § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, není nutné u pronájmu majetku 
obce kratšího než 30 dnů vyhlašovat záměr. 
OMP navrhuje nájemné v celkové výši 50 - 100,- Kč. 
 
Přílohy: A - NS-Jungmannova 880 - krátkodobý pronájem sklepa, Ing. Hrubá 
 
 
Na jednání se dostavila v 14,09 hod. A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního a vrátil se 
Ing. O. Štarha. 
 
 
Diskuse: 
J. Koláček – ptá se, zda má paní Hrubá trvalé bydliště v Kuřimi? 
Janoušková – paní Hrubá vlastní byt v bytovém domě č. p. 881 na ul. Jungmannova. Sklep je města. 
Žádá pouze o sklepní kóje. 
D. Sukalovský – navrhuje cenu 100 Kč 
 
Přijaté usnesení: 222/2014 - RM schvaluje pronájem sklepa o výměře 5,30 m

2
 patřící k obecnímu 

bytu č. 880/5 v ul. Jungmannova v Kuřimi, paní Ing. Ivetě Hrubé, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno na dobu určitou od 15. 5. do 13. 6. 2014 za nájemné 
100,- Kč. 

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

5. Sportovně střelecký klub TOS Kuřim - smlouva o výpůjčce 
 
RM na své schůzi dne 14. 4. 2014 pod č. usnesení 182/2014 vyhlásila 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 parc. č. 1806, v ul. Na Královkách ve prospěch Sportovně 
střeleckého klubu TOS Kuřim, se sídlem Blanenská 257, Kuřim, IČ 15547353, do 31. 5. 2017. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 24. 4. 2014 a do dne 7. 5. 2014 (termín odevzdání 
příspěvku) k němu nebyla vznesena žádná připomínka. Byly tedy splněny veškeré podmínky, které 
požaduje § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce nebytového prostoru 
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Přijaté usnesení: 223/2014 - RM schvaluje výpůjčku nebytového prostoru (sklad CO) o výměře 2 x 
3 m umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 900 a 901 
postaveného na pozemku parc. č. 1806, v ul. Na Královkách v Kuřimi ve prospěch 
Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim, se sídlem Blanenská 257, Kuřim, 
IČ 15547353, do 31. 5. 2017. 

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

7. Sociální bydlení – Peňáz Jiří 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi. 
Výše uvedená smlouva byla dodatkem prodloužena do 31. 5. 2014. Jelikož jmenovaný nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o čtyři měsíce do 30. 9. 2014. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, jak je to s příspěvkem obce, kde má p. Peňáz trvalé bydliště? 
D. Sukalovský – pokud si dobře vzpomíná, tak slíbili příspěvek z příštího rozpočtu, což by mělo být 
letos. 
Z. Kříž – žádá vyzvat městys Vev. Bitýška znovu. 
J. Koláček – jakým způsobem je p. Peňázovi přidělována práce? 
D. Sukalovský – p. Peňáz pracuje pod vedením inspektora veřejného pořádku. 
 
Přijaté usnesení: 224/2014 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0112 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 30. 9. 2014. 

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

8. Sociální bydlení – Ivana Tomková 
 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela dne 
2. 12. 2011 s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu 
o ubytování č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Výše uvedená smlouva byla dodatkem prodloužena do 31. 5. 2014. Jelikož jmenovaná nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o čtyři měsíce do 30. 9. 2014. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá vyzvat město Náměšť a požádat je o příspěvek. 
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Přijaté usnesení: 225/2014 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0113 
s Ivanou Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na 
ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 9. 2014. 

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

9. Boudjaoui Michel a Jana - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
 
RM schválila pod č. usnesení 158/2014 ze dne 7. 4. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
3417/1 k. ú. Kuřim o výměře 227 m

2
 - zahrádka v lokalitě „pod Podlesím“ v Kuřimi na dobu neurčitou 

se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok manželům MVDr. Michelu 

Boudjaoui, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 621 00 Brno a Janě Boudjaoui Havlové, bytem xxxxxxxx 
xxxxxx 623 00 Brno. 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: 226/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi MVDr. Michelem 

Boudjaoui, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 621 00 Brno a Janou Boudjaoui Havlovou, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 623 00 Brno, jejímž předmětem je pacht části pozemku 
parc. č. 3417/1 k. ú. Kuřim o výměře 227 m

2
  - zahrádka v lokalitě „pod Podlesím“ 

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

2
/rok.  

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

10. Laušovi Stanislav a Anna - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. 
Kuřim 
 
RM schválila pod č. usnesení 161/2014 ze dne 7. 4. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
3000/3 k. ú. Kuřim o výměře 193 m

2
 - zahrádka v lokalitě „u lipůvské brány“ v Kuřimi na dobu 

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

a Anně Laušovým, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx 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: 227/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Stanislavem 

a Annou Laušovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je pacht části pozemku parc. č. 3000/3 k. ú. Kuřim o výměře 193 m

2
 - 

zahrádka v lokalitě „u lipůvské brány“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční 
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m

2
/rok.  

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

11. Dobiášovi Milan a Věra - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
 
Manželé Milan a Věra Dobiášovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádali 
o pronájem části pozemku parc. č. 2105 k. ú. Kuřim o výměře 104 m

2
, volná zahrádka v lokalitě „za 

domem Bezručova čtvrť 1101-1103“ v Kuřimi. OMP doporučuje schválit záměr na pacht části 
pozemku parc. č. 2105 k. ú. Kuřim. 
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Přijaté usnesení: 228/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2105 k. ú. 
Kuřim o výměře 104 m

2
 - zahrádka v lokalitě „za domem Bezručova čtvrť 1101-

1103“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné 
ve výši 2,- Kč/m

2
/rok manželům Milanu a Věře Dobiášovým, oba trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Nehlasovalo: 1 (D. Holman) 
 
 
 

12. Volavá Marie - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
 
Paní Marie Volavá, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádala o pronájem části pozemku 
parc. č. 1594 k. ú. Kuřim o výměře 52 m

2
, volná zahrádka v lokalitě „za domem Jungmannova 862-

865“ v Kuřimi. OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 1594 k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 229/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1594 k. ú. 

Kuřim o výměře 52 m
2
 - zahrádka v lokalitě „za domem Jungmannova 862-865“ 

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

2
/rok Marii Volavé, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

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

13. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Pod Vinohrady, kab. sm. Přidal, 2484/1“ 
 
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, Pod Vinohrady, kab. sm. Přidal, 2484/1“. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 2383/1 v k. ú. Kuřim. 
Jedná se o přípojku NN pro pozemek na ul. Pod Vinohrady parc. č. 2484/1 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 - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – má k dispozici ceník z Rosic. Za věcná břemena chceme víc. 
 
Přijaté usnesení: 230/2014 - 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. 2383/1 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: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Nehlasovalo: 1 (D. Holman) 
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14. Pan Kulhánek – žádost o nájem pozemku na letní zahrádku 
 
Stanislav Kulhánek, bytem xxxxxxxxxxx Slavkov u Brna požádal o nájem části pozemku parc. č. 287/1 
v k. ú. Kuřim o výměře cca 16 m

2
 za účelem provozování letní zahrádky u baru „Herna bar Matrix“ na 

nám.1. května v Kuřimi - viz příloha A, B. 
Část tohoto pozemku byla v minulosti pronajata na letní zahrádku u restaurace „Na staré škole“, 
kterou provozovala firma HOTEL KVĚTNICE s.r.o.. 
 
Zástupci OMP a OI se sešli na místě samém a jako nejvhodnější řešení bylo navrženo umístění letní 
zahrádky podél budovy restaurace ve vzdálenosti min. 1,5 m ve tvaru obdélníku cca 2 x 8 m. S tímto 
umístěním zahrádky pan Kulhánek souhlasí. Zahrádka by měla stát na umělém travním koberci. 
K zastínění chce žadatel použít samonosné deštníky. 
Podle nového občanského zákoníku se v tomto případě nejedná o nájem ale o pacht. OMP navrhuje 
pachtovné ve výši 300,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací. Stejnou výši nájemného schválila RM usn. č. 

12/2013 (firma SteSy Corporation, s.r.o. - letní zahrádka u restaurace „La Bocca“ na ul. Legionářské, 
jednatel Pavel Synek) a usn. č. 29/2013 (firma AG CAFE s.r.o. - letní zahrádka u cukrárny „AG CAFE“ 
na ul. Legionářská, jednatel Aleš Kosmák). 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá, aby umístěním letní zahrádky nedošlo k poškození povrchu prostranství. Bylo 
by lépe toto dozorovat. 
 
Přijaté usnesení: 231/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 287/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře cca 16 m2 k provozování „letní zahrádky“ Stanislavu Kulhánkovi, 
bytem xxxxxxxxx Slavkov u Brna, IČ 01420691, na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 300,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

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

15. Dětský klub KLUBÍČKO Kuřim – žádost o nájem pozemku pro 
dětské hřiště 
 
Paní Daniela Boušková bytem xxxxxxxx, Kuřim, provozuje Dětský klub KLUBÍČKO Kuřim - hlídání dětí 
v Kuřimi (dále jen „KLUBÍČKO“). Nyní, v době nedostatku míst v MŠ funguje i jako miniškolka, denně 
do KLUBÍČKA dochází v průměru 5 -7 dětí denně. 
Paní Boušková působí v pronajatých prostorách v rodinném domku na ul. Legionářská 180 v Kuřimi. 
Jelikož k nemovitosti nepřísluší žádný pozemek, je miniškolka odkázaná na návštěvu veřejných hřišť 
a pískovišť např. Na Loučkách. Cesta s několika dětmi na hřiště je z důvodu rušné dopravy 
problematická. 
 
Na základě výše uvedeného jmenovaná požádala o pronájem části pozemku parc. č. 281/2 o výměře 
cca 50 m

2
 v k. ú. Kuřim. Jedná se o část dvora za „Starou školou“. Na pozemek by umístila dětské 

pískoviště se skluzavkou a ohraničila jej nízkým dřevěným plotem pro bezpečnost dětí. Vše bude 
kdykoliv demontovatelné.  
Předmětný pozemek město pronajímá manž. Opálkovým a paní Wiedermann (dříve Stebelská). Paní 
Wiedermann souhlasí s tím, že část pozemku, který má v pronájmu přenechá KLUBÍČKU. V případě 
ukončení činnosti KLUBÍČKA by si pozemek opět ráda pronajala. Souhlasí tedy s „ukončením nájmu 
dohodou“ k části pozemku parc. č. 281/2 o vým. 39 m

2 
ke dni 31. 5. 2014. 

OMP doporučuje s paní Wiedermann uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 120/2007, kterým se sníží 
výměra pozemku pronajímaná jako okrasná zahrada z 71 m

2
 na 32 m

2 
a s paní Bouškovou uzavřít 

nájemní smlouvu na užívání části pozemku parc. č. 281/2 o výměře 39 m
2
 v k. ú. Kuřim za účelem 
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zřízení dětského hřiště za symbolickou cenu 1,- Kč/m
2
/rok (paní Wiedermann platí nájemné ve výši 

2,35 Kč/m
2
/rok). 

 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - situace 
D - dodatek č. 2 

 
Přijaté usnesení: 232/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 120/2007 s paní 

Zorjanou Wiedermann, kterým se sníží výměra pronajímaného pozemku o 39 m
2
. 

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

15/1. Dětský klub KLUBÍČKO Kuřim – žádost o nájem pozemku pro 
dětské hřiště 
 
Přijaté usnesení: 233/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 287/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře cca 16 m
2
 Daniele Bouškové, bytem xxxxxxx Kuřim, na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 1,- Kč/m
2
/rok. 

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

17. Generel odvodnění města Kuřimi - čistopis 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení čistopis Generelu odvodnění města Kuřimi 
vypracovaný společností Hydroprojekt CZ, a.s. se sídlem Minská 18, 616 00 Brno, IČ 26475081, 
v souladu se SoD č. 123/2007. 
GOMK řeší problematiku současného stavu a budoucího rozvoje města Kuřimi z pohledu kompletní 
vodohospodářské infrastruktury (zásobování pitnou vodou, odkanalizování území, kvalita vody 
v místních tocích, protipovodňová opatření). Je zpracován v přímé návaznosti na souběžně 
zpracovanou aktualizaci územního plánu města. Předkládaný materiál je komplexní a zpracovaný do 
značné podrobnosti a to vždy v členění podle jednotlivých řešených oblastí vodohospodářské 
infrastruktury. 
Principy a zásady GOMK jsou shrnuty do důvodové zprávy z ledna 2013, kterou přikládáme. 
 
Přílohy: A -  důvodová zpráva čistopis 
 B – důvodová zpráva květen 2013 
 
Diskuse: 
O. Štarha – toto se řeší již 7 let. 
D. Sukalovský – co když se to neschválí? 
A. Zimmermannová – dle doporučení by bylo lépe spíše vzít na vědomí. Pokud se usnesení schválí, 
zavážeme se ke spoustě finančních závazků. 
O. Štarha – ruší návrh na usnesení, nebudeme o něm hlasovat. 
 
Členové rady města problematiku prodiskutovali a vzali na vědomí. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje čistopis Generel odvodnění města Kuřimi vypracovaný společností 

Hydroprojekt CZ, a.s. se sídlem Minská 18, 616 00 Brno, IČ 26475081. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění reklamy 
 
Na základě usnesení Rady města Kuřimi č. 351/2012 ze dne 20. 6. 2012 byla uzavřena smlouva 
č. 2012/O/0038 o umístění reklamy na silničním zábradlí se společností Wellness Kuřim, s.r.o. 
Předmětem smlouvy je umístění 2 ks reklamního banneru na silničním zábradlí v křižovatce na nám.1. 
května do 30. 6. 2014.  
Ing. J. Sojka podala žádost o prodloužení termínu umístění reklamních bannerů o další dva roky do 
30. 6. 2016. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: 234/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2012/O/0038 se 

společností Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem Blanenská 1082/2, 664 34 Kuřim, 
kterým se prodlužuje termín umístění 2 ks reklamních ploch na silničním zábradlí 
na nám.1. května do 30. 6. 2016 za cenu 726,- Kč/1 měsíc vč. DPH. 

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

19. Pojištění majetku města 
 
Město Kuřim vypsalo v roce 2005 výběrové řízení na pojištění majetku města, ve kterém uspěla 
společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., která podala nejvýhodnější nabídku. Se zajištěním nabídek 
pro výběrové řízení pomáhala makléřská společnost DAKARA z Brna. Od té doby bylo nutno smlouvu 
rozšířit o 8 dodatků, dle aktuálního stavu majetku města. Tyto dodatky již samozřejmě soutěženy 
nebyly. V průběhu trvání smlouvy došlo i z důvodu personálních změn v původní makléřské 
společnosti ke změně makléře, novým se stala pro město společnost BRISK CZ. 
Na základě všech uvedených důvodů byla nová makléřská společnost požádána o vypracování 
analýzy stávajícího stavu pojistné smlouvy a navržení možného dalšího postupu. Dne 25. 2. 2014 bylo 
městu doručeno pouze „ Porovnání pojištění majetku a odpovědnosti“ (v příloze), z kterého vyplývá, 
že Kooperativa je stále nejlevnější. Městu nebyla doporučena žádná další změna v pojištění, a to ani 
v souvislosti se změnou Občanského zákoníku, který zpřísňuje veškeré odpovědnosti. 
Z tohoto důvodu město Kuřim poptalo nezávazně srovnatelné pojištění u Pojišťovny UNIQA, která 
nefigurovala ve „srovnávací studii“, výsledkem je nabídka pohybující se cenově na 30-50% cen 
srovnávaných ve studii. 
OF na základě výše uvedeného navrhuje vypovědět pojistnou smlouvu se společností Kooperativa, 
pojišťovna a.s. k datu výročí smlouvy (31. 7. 2014) a uložit OF přípravu nového výběrového řízení. 
V případě souhlasu RM s tímto postupem by bylo připraveno zadání výběrového řízení nejpozději do 
jednání RM dne 11. 6. 2014 tak, aby byl majetek nově pojištěn bez přetržky. 
 
Přílohy: A - vyhodnocení pojištění 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – budou oslovovány pojišťovny? 
D. Sukalovský – ano, přímo pojišťovny. 
Z. Kříž – jsou tam řešeny škody v mateřských a základních školách? 
D. Sukalovský – mají svoje pojištění. 
Z. Kříž – žádá prověřit možnost výběrového řízení pro další subjekty města (příspěvkové organizace 
a společnosti města). 
 
Přijaté usnesení: 235/2014 - RM schvaluje vypovězení pojistné smlouvy č. 7100676251 ve znění 

pozdějších dodatků, uzavřené se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s., se 
sídlem Templová 747, 110 01 Praha, IČ 47116617, a ukládá odboru finančnímu 
přípravu výběrového řízení na pojistitele majetku a odpovědnosti města. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Nehlasovalo: 1 (D. Holman) 
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20. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2014 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2014. 
 
Příjmy města po konsolidaci k 31. 3. 2014 činily 47.767.227,23 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
36.463.298,01 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
 + 11.303.929,22 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2014 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje.  
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 24 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2013 
kolísavě, výběr je nižší o cca 800 tis. Kč.  
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 14 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 8 % (nesouvisí s rozestavěností akcí), provozní výdaje jsou čerpány z 22 % vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - Rozpočet - vyhodnocení oddíly 1q 
 
Přijaté usnesení: 236/2014 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

Kuřimi k 31. 3. 2014, s přebytkem hospodaření ve výši 11.303.929,22 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Nehlasovalo: 1 (D. Holman) 
 
 
 

21. Návštěvní řád dětských hřišť 
 
Město Kuřim má k provozování veřejných dětských hřišť schválený Provozní řád od roku 2006. 
V tomto řádu jsou uvedeny povinnosti provozovatele, ale ne návštěvníků. Proto je nutné ke zkvalitnění 
provozování a udržování dětských hřišť přijmout i Návštěvní řád dětských hřišť, kde jsou stanoveny 
povinnosti všech uživatelů. 
 
Přílohy: A - Návštěvní řád hřišť - 2014 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – jak budou řešeny případné úrazy? 
J. Koláček – ptá se, jak mají řešena jiná města? 
A. Zimmermannová – myslí si, že je návštěvní řád zpracován podle řádů z jiných měst podobných 
velikostí, jako je Kuřim (Ivančice apod.).  
Z. Kříž – je tam uvedeno, kdo odpovídá za krádeže apod.? 
D. Sukalovský – je to tam napsané, město za krádeže neodpovídá. 
 
Přijaté usnesení: 237/2014 - RM schvaluje Návštěvní řád dětských hřišť provozované městem 

Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Nehlasovalo: 1 (D. Holman) 
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22. Smlouva o výpůjčce sběrných nádob na biologicky rozložitelné 
odpady 
 
V současné době občané mají možnost ukládat bioodpad na sběrných dvorech, nebo kompostovat na 
vlastních pozemcích. 
V rámci zkvalitnění třídění odpadů z komunálních odpadů byla oslovena společnost VIA ALTA, která 
provozuje kompostárnu v Blansku. Ta nám nabídla bezplatné zapůjčení 50 ks sběrných nádob na 
biologicky rozložitelné odpady s provětráváním a odkapovou mřížkou o objemu 240 l. Tento odpad 
bude svážet do kompostárny Blansko CTS Kuřim, s.r.o. 
Z tohoto důvodu byla zahájena dotazníková akce na možnost zapůjčení těchto nádob občanům. 
Občané projevili zájem na všechny nabídnuté nádoby. 
 
Přílohy: A - VIA ALTA smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 238/2014 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce sběrných nádob na 

biologicky rozložitelné odpady se společností VIA ALTA ODPADY s.r.o., se sídlem 
Okružní 963, 674 01 Třebíč. 

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

23. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
 
Od ledna 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který přináší některé změny do smluvních 
vztahů. Nová Smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává, nebo jen upřesňuje většinu práv 
a povinností pro obě smluvní strany. 
Proto nám společnost EKO-KOM a.s. předložila návrh nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů. Principem smlouvy je závazek města, že v rámci svého systému nakládání 
s komunálním odpadem (včetně jeho obalové složky) zjistí zpětný odběr a využití obalových 
komunálních odpadů pro potřeby EKO-KOM a.s. 
Zato se společnost EKO-KOM a.s. zavazuje městu platit odměny. 
 
Přílohy: A - smlouva EKO-KOM 

B - dodatek č. 1 ke smlouvě 
C - příloha -Sazebníky odměn nová smlouva 2014 
D - příloha-Standardy složení komunál. odpadů 2014 

 
Přijaté usnesení: 239/2014 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru 

a využití odpadů z obalů s EKO-KOM a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 
Praha 4. 

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

24. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Protierozní 
zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ 
 
Usnesením RM č. 151/2014 ze dne 26. 3. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“. Realizace projektu bude částečně 
finančně kryta z Operačního programu Životní prostředí a vyčleněnou částkou rozpočtu města Kuřimi 
z ORG 1252. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
a Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo 
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zajišťujícím Odborem životního prostředí realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku města 
Kuřimi, které proběhlo 15. 4. 2014. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 
2 subjektů (při opakovaném výběrovém řízení je již možné vybrat i z méně než 3 nabídek). Na základě 
zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako nejvýhodnější 
nabídka společnosti Kavyl, s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, v celkové hodnotě 

231.758,00 Kč bez DPH (280.427,00 Kč s DPH). 
 
Přílohy:  A - Protokol o jednání hodnotící komise - Kuřim 

B - Protokol o jednání komise pro otevírání obálek 
C - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Kuřim pásy 
D - Smlouva o dílo Pásy konečná verze 

Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, kolik Kč bude hrazeno z dotace? 
A. Zimmermannová – dotace jsou vysoké, cca 80 %. 
Z. Kříž – jak je to s haléři u DPH? Ověřit si, jak bude fakturováno. 
 
Přijaté usnesení: 240/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek a protokolu o jednání 

hodnotící komise na zhotovitele „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 
doprovodné zeleně“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Kavyl, 
s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, za celkovou cenu 280.427 Kč 
včetně DPH. 

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

25. Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání 
výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných dne 23. 5. 
2014 – 24. 5. 2014 
 
V současné době nemá Městský úřad Kuřim volné PC sestavy a tiskárny, které může použít 
k potřebám sčítání výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných dne 23. 5. 2014 - 24. 5. 2014. 
Celkový počet volebních okrsků je 8. Z tohoto důvodu si bude muset 8 ks kompletních počítačových 
sestav a tiskáren na tyto dva dny zapůjčit. Prostřednictvím poptávky bylo osloveno celkem 10 subjektů 
a byly získány nabídky 4 subjektů. Z celkového počtu 10 oslovených subjektů, 2 subjekty odpověděli, 
že už nemají na tyto dny volné kapacity, 3 subjekty ani po opakované telefonické urgenci nereagovali 
vůbec a 1 subjekt nepůjčuje techniku na kratší dobu než 1 měsíc. Užšího hodnocení se tedy nakonec 
zúčastnily 4 subjekty. Při hodnocení nabídek byla v souladu posuzována především celková cena 
zápůjčky a doba servisního zásahu v případě poruchy. Na základě zhodnocení získaných nabídek je 
zajišťujícím odborem doporučena radě města jako nejvýhodnější nabídka firmy ProCad, spol. s r.o. se 
sídlem Hudcova 532/78b, 612 00, Brno - Medlánky, IČ 46979506, zastoupená: Ing. Jiřím Dědkem - 
jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 24.912,- Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zhodnoceni nabídek 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 241/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pronájem 8 ks počítačových sestav pro účel sčítání výsledků voleb do Evropského 
parlamentu konaných dne 23. 5. 2014 - 24. 5. 2014 se společností ProCad, spol. 
s r.o. se sídlem Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medlánky, IČ 46979506, 
zastoupená Ing. Jiřím Dědkem - jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 24.912 
Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Nehlasovalo: 1 (D. Holman) 
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26. Podporované bydlení 
 
Na základě požadavků několika výchovných zařízení a potřeb cílové skupiny osob ohrožených 
sociálním vyloučením předkládají členové Koordinační skupiny pro komunitní plánování soc. služeb 
a odbor sociálních věcí a prevence Radě města Kuřimi k projednání příspěvek týkající se záměru na 
vznik podporovaného bydlení pro mladé lidi opouštějící dětské domovy, výchovné ústavy, případně 
odcházející z pěstounských rodin po dosažení zletilosti nebo po dokončení studia. 
 
Pomoc a podpora ze strany Města Kuřimi by spočívala především v poskytnutí podporovaného 
bydlení v min. dvou samostatných bytech mladým lidem, opouštějícím náhradní rodinné prostředí, jež 
jsou znevýhodněni v přístupu k bydlení z důvodu svého sociálního postavení, a to na základě nájemní 
smlouvy v horizontu max. tří let za zvýhodněných podmínek formou sníženého nájmu. Priorita je 
současně spojená s nabídkou asistence při řešení běžných životních záležitostí (za pomoci sociálních 
pracovnic OSVP). Podmínkou je, že oprávněná osoba nesmí mít uzavřenou nájemní smlouvu, byt ve 
vlastnictví, ani jiný užívací titul. 
 
Skupina pro komunitní plánování sociálních služeb plně tento záměr podporuje. V případě podpory 
Rady města Kuřimi a následně členů Zastupitelstva města Kuřimi bude záměr zařazen také do 
4. komunitního plánu sociálních služeb na období 2015 - 2017. 
 
Žádáme tímto RM Kuřimi o názor a zaujetí stanoviska k předloženému záměru a případné schválení 
vyčlenění min. dvou samostatných malometrážních bytů z bytového fondu města. 
 
Přílohy: A – žádost o sdělení 

B – dotaz podporované bydlení 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – nemíní se zbavovat odpovědnosti, ale o tomto by mělo rozhodovat nové zastupitelstvo města 
Kuřimi. Neexistuje koncepce sociálního bydlení, proto je nyní složité toto řešit. 
D. Sukalovský – existuje komunitní plánování sociálních služeb. 
O. Štarha – s vyčleněním souhlasí. 
D. Sukalovský – měli bychom odsouhlasit přesný počet. 
A. Zimmermannová – v tuto chvíli je volný pouze 1 byt. Ale může se jich do budoucna vyčlenit více. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat nejdříve o vyčlenění 1 bytu. 
J. Koláček – také souhlasí s vyčleněním 1 bytu. 
 
Přijaté usnesení: 242/2014 - RM schvaluje vyčlenění jednoho samostatného malometrážního bytu 

z bytového fondu města pro mladé lidi opouštějící dětské domovy, výchovné 
ústavy, případně odcházející z pěstounských rodin po dosažení zletilosti nebo po 
dokončení studia za zvýhodněných podmínek formou sníženého nájmu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha)  Zdrželo se: 1 (Z. Kříž) 
Nehlasovalo: 1 (D. Holman) 
 
 
 

27. 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 
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Diskuse: 
J. Koláček – žádá o odložení. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2013. 
 
 
 

28. Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitelky/ředitele MŠ 
 
První jednání KK: 
Dne 03. 04. 2014 proběhlo první jednání konkursní komise (otevírání obálek) na obsazení pracovního 
místa ředitelky kuřimské mateřské školy. Konkursní komise posuzovala přihlášky, správnost a úplnost 
zaslaných požadovaných materiálů. 
 
Do konkursního řízení se přihlásily dvě uchazečky, které uvedeným požadavkům vyhověly a byly 
pozvány k druhému jednání konkursní komise (vlastní pohovor s uchazeči), které se konalo 05. 05. 
2014 v 10:00 hod. na Radnici Kuřim (vizte zápis z 1. jednání KK). 
Druhé jednání KK: 
Dne 05. 05. 2014 proběhlo druhé jednání konkursní komise (vlastní pohovor s uchazeči) na obsazení 
pracovního místa ředitelky kuřimské mateřské školy. Vlastního pohovoru se zúčastnily dvě uchazečky. 
Konkursní komise se, po posouzení přihlášek, výsledku řízeného rozhovoru a dosavadních 
pracovních výsledků uchazečů v resortu školního vzdělávání, hlasováním všech přítomných členů 
jednohlasně usnesly, že pro výkon činností ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno - venkov, příspěvkové organizace je vhodná jedna uchazečka, a to stávající 
ředitelka Mgr. Lenka Slámová. 
Konkursní komise doporučuje Radě města Kuřimi ji jmenovat je na pracovní místo ředitelky mateřské 
školy na nové období šesti let, od 01. 08. 2014 (viz zápis z 2. jednání).  
Rada města jmenuje a určuje plat a jeho složky ředitelce mateřské školy zřizované Městem 
Kuřimí. Pokud nedojde ke změně ve jmenování, zůstává plat a jeho složky v původní podobě 
a nedochází ani k žádné změně v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Přílohy: A -jmenování pí Slámová 

B - zápis z 1. jednání KK 
C - zápis z 2. jednání KK 

 
Přijaté usnesení: 243/2014 - RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, a v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
Mgr. Lenku Slámovou na období šesti let na pracovní místo ředitelky Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace 
s účinností od 1. 8. 2014. 

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

28/1. Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitelky/ředitele MŠ 
 
Přílohy: B - platový výměr pí Slámová 
 
Přijaté usnesení: 244/2014 - RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, s § 122 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády 
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č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací a kvalifikační předpoklady plat a jeho složky Mgr. Lence Slámové 
ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace platovým výměrem dle přílohy s účinností od 1. 8. 2014. 

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

6. Návrh ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace na řešení nedostatku 
učeben a naplněnosti školy 
 
Dne 06. 05. 2014 zaslal elektronicky ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Richard Mach, RM žádost o umožnění osobního představení 
záměru a variant řešení situace nedostatku kapacity v základní škole pro příští školní roky (vizte 
příloha). 
 
Přílohy:  A - žádost a záměr ředitele ZŠJ 
 B – závěry ze schůzky s řediteli ZŠ 
 
 
Na jednání se v 14,41 hod. dostavil D. Holman a Mgr. R. Mach – ředitel školy ZŠ Jungmannova. 
 
 
Diskuse: 
R. Mach – vzhledem k tomu, že nebylo povoleno sloučení 2 tříd, musí řešit situaci nedostatku kapacity 
na základní škole Jungmannova jiným způsobem. Nakonec budou tři první třídy a musí se koupit 
nábytek pro kantorky a vychovatelky a musí se koupit 1 tabule. Dále je potřeba urgentně jednat 
o budově „Služba škole“, je to nezbytně nutné. Nyní je to z kapacitních důvodů, později díky této 
budově dojde ke zkvalitnění výuky. Do budovy po bývalé mateřské škole v ul. Otevřená nebyly 
vkládány žádné investice, ale v současné době bude potřeba objekt zateplit a zrekonstruovat topení. 
Tyto prostory totiž nutně potřebuje. Náklady za vytápění jsou velmi vysoké. 
J. Koláček – pokud jsme rozhodli, že nebudeme slučovat třídy, potom musíme vyjít řediteli vstříc. 
D. Sukalovský – příští týden bude jednat na Jihomoravském kraji s p. Pavlíkem. Nyní za objekt 
„Služba škole“ požadují 4,7 mil. Kč. 
Z. Kříž – dále přibydou další náklady na rekonstrukci a vybavení. 
O. Štarha – musíme počítat s investicemi do vybavení, sociálního zázemí apod. 
D. Sukalovský – je reálná cena 830 K/m2č za zateplení? 
O. Štarha – ptá se p. Macha, zda tato investice není zbytečná, zda objekt budou využívat 
i v budoucnu? 
R. Mach – myslí si, že objekt určitě využijí alespoň pro školní družinu. 
O. Štarha – bylo by lépe vše pohlídat, aby se rekonstrukce nehnala do extrémů, uhlídat rozpočet. 
Myslí si, že by se mělo zateplení realizovat minim. 15 cm polystyrenem. 
R. Mach – jedná se o majetek města. Bude se dělat pod vedením odboru investičního nebo si bude 
škola dělat sama? 
O. Štarha – ptá se, zda je ředitel schopen vše zvládnout sám? 
R. Mach – myslí si, že ano, ale s občasnou pomocí a radou od pí Ševčíková nebo S. Bartoše. 
D. Sukalovský – ptá se, z jakých peněz bude rekonstrukce hrazena? 
R. Mach – z peněz města. 
D. Sukalovský – tzn., že vše musí být předloženo do zastupitelstva města dne 17. 6. 2014. Ptá se, zda 
byl proveden průzkum objektu? 
R. Mach – vše projektantce pouze slovně popsal a uvedl výměru. 
D. Sukalovský – žádá o odborné posouzení. 
R. Mach – ptá se, kdy má dodat podklady pro zastupitelstvo města? 
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A. Zimmermannová – nejlépe koncem měsíce, aby se vše stihlo nachystat. 
D. Sukalovský – nelze čekat, že postavíme dalších 10 tříd pouze na ZŠ Jungmannova, protože je 
o tuto školu větší zájem a ZŠ Tyršova zůstane prázdná. 
D. Holman – bylo by potřeba najít shodu nejen na pořízení objektu „Služba škole“, ale těžší bude 
shodnout se na rozsahu a způsobu rekonstrukce objektu. 
O. Štarha – požádá arch. Němce o prezentaci na jednání zastupitelstva. Konkrétní věci vytáhnout do 
stádia předpokládaných nákladů. Bez tohoto objektu se neobejdeme. Musíme mít připraven potenciál 
do budoucna. 
D. Holman – potřebujeme ho kvůli absenci odborných učeben na ZŠ Jungmannova i kvůli možnosti 
rozšíření ZŠ Jungmannova někdy v budoucnosti. 
O. Štarha – ptá se ředitele školy, co by v tomto objektu rád vybudoval? 
R. Mach – spíše kmenovou třídu. 
D. Holman – ano, ale chápejme to tak, že když tam dáme kmenové učebny, děláme to proto, aby se 
některé kmenové učebny v objektu školy mohly uvolnit jako odborné. Jde tedy opravdu primárně 
o řešení odborných učeben. 
R. Mach – bylo by vhodné zamyslet se nad řešením spádových oblastí. Například udělat jeden 
spádový obvod v Kuřimi, nebo zmenšit spádový obvod pro ZŠ Jungmannova. Když se nijak nezmění, 
budou děti chodit k zápisu do ZŠ Jungmannova a on je bude muset odmítat. Změna by vše vyřešila. 
Ze spádové oblasti musí děti přijmout, z nespádové oblasti může. Dále si nechal zpracovat studii 
školní zahrady. 
O. Štarha – budeme se muset tímto dále zabývat, a musíme deklarovat, že potřebujeme objekt 
„Služba škole“. 
D. Holman – na odboru majetkoprávním Jihomoravského kraje čekají na podání naší žádosti o tomto 
objektu. Bylo by ale lépe, kdyby bylo podpořeno přijatým usnesením. Navrhuje hlasovat o tomto 
návrhu: 
Návrh usnesení: RM schvaluje podání písemné žádosti k Jihomoravskému kraji na prodej pozemku 

a objektu bývalé Služby škole v Kuřimi za cenu 1.000.000,- Kč, a to výlučně pro 
účely zajištění kapacit výchovně vzdělávacího procesu dětí a mládeže v městě 
Kuřimi. 

 
D. Sukalovský – zastupitelstvo města pověřilo jeho vyjednáváním s Jihomoravským krajem. Jednání 
probíhají a pokračují. 
D. Holman – do dnešního dne se nic nezměnilo. Žádá hlasovat o jeho návrhu usnesení. 
 
 
Z jednání odešel v 15,18 hod. R. Mach. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje podání písemné žádosti k Jihomoravskému kraji na prodej pozemku 

a objektu bývalé Služby škole v Kuřimi za cenu 1.000.000,- Kč, a to výlučně pro 
účely zajištění kapacit výchovně vzdělávacího procesu dětí a mládeže v městě 
Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 2 (J. Koláček, D. Holman) Proti: 1 (D. Sukalovský) Zdrželi se: 2 (O. Štarha, 
Z. Kříž) 
Nebylo schváleno. 
 
D. Holman – předkládá návrh o ceně 2 mil. Kč. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje podání písemné žádosti k Jihomoravskému kraji na prodej pozemku 

a objektu bývalé Služby škole v Kuřimi za cenu 2.000.000,- Kč, a to výlučně pro 
účely zajištění kapacit výchovně vzdělávacího procesu dětí a mládeže v městě 
Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 1 (D. Holman) Proti: 1 (D. Sukalovský) Zdrželi se: 3 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž) 
Nebylo schváleno 
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29. Žádost o souhlas s vyhlášením výběrového řízení Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková 
organizace 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal o souhlas s vyhlášením výběrového řízení na nákup nového konvektomatu 
do školní jídelny. 
V žádosti uvedl, že cena nového zařízení se pohybuje kolem 450.000 až 700.000 Kč dle typu. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyhlášením VŘ ZŠT 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – bylo by vhodnější, kdyby výběrová řízení prováděli úředníci MěÚ Kuřim. 
A. Zimmermannová – s tím nesouhlasí. Vše je v kompetenci ředitelů. Odbory městského úřadu mohou 
poskytovat pouze součinnost. 
D. Sukalovský – chybí posudek odborníka, že je konvektomat nefunkční a nelze opravit. Navíc měly 
být předloženy typy, které by mohly vyhovovat školnímu provozu, popřípadě katalog zařízení, které 
jsou nyní na trhu. 
J. Koláček – stahuje materiál z jednání a bude doplněn podle požadavků. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na nákup nového konvektomatu do 

školní jídelny Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace. 

 
 
 

30. Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot 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 
483.649,-Kč. 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 29. 04. 2014 je 2.980.782,71 Kč. 
 
Použití investičního fondu: 

1. rekonstrukce umývárny - chlapci - tělocvična, Tyršova  299.907,- Kč 

2. zastřešení průchozího koridoru mezi budovami, Tyršova    55.703,- Kč 

3. oprava laviček v okolí školy, Tyršova       66.437,- Kč 

4. výměna krytů na radiátory v učebnách, Komenského     30.311,- Kč 

5. oprava propadlého stropu, Komenského      31.291,- Kč 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF ZŠT 
 
Přijaté usnesení: 245/2014 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ve výši 
483.649 Kč dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Nehlasovalo: 1 (D. Holman) 
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31. Zápis z komise dopravy 14. 10. 2013 
 
Z porady vedení vzešel požadavek na opětovné projednání bodu č. 2 zápisu z komise dopravy dne 
14. 10. 2013. Radou města Kuřim bylo přijato usnesení č. 679/2013 ze dne 30. 10. 2013, kterým bylo 
schváleno pořízení studie na koncepční řešení celé ulice Smetanova dle zápisu komise dopravy ze 
dne 14. 10. 2013 a doporučení komise v bodu č. 2. Vedoucí odboru doporučuje uvedený bod znovu 
projednat s ohledem na případné schválení finančních prostředků na projektovou přípravu a realizaci 
doporučení komise. 
 
Přílohy: A - Zápis z komise dopravy 14. 10. 13 
 
Přijaté usnesení: 246/2014 - RM ruší část usnesení č. 679/2013 ze dne 30. 10. 2013 v bodě 2. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) 
 
 
 

32. Zápis z komise dopravy 17. 3. 2014 
 
Z porady vedení vzešel podnět k novému projednání bodu č. 6 zápisu z jednání komise dopravy dne 
17. 3. 2014, kterým komise dopravy doporučila prověření vybudování parkoviště na ul. Nerudova. RM 
schválila doporučení komise dopravy usnesením č. 147/2014 ze dne 26. 3. 2014. RM je bod zápisu 
znovu předložen k projednání s ohledem na záměr a zpracovanou studii "bezpečné trasy do školy" 
z jižní části města do ZŠ Komenského. 
 
Přílohy: A - Zápis z komise dopravy 17. 3. 14 
 
Přijaté usnesení: 247/2014 - RM ruší část usnesení č. 147/2014 ze dne 26. 3. 2014 v bodě 6. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) 
 
 
 

33. Zápis z komise dopravy 14. 4. 2014 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy dne 14. 4. 2014. 
 
Přílohy: A - Zápis z komise dopravy 14. 4. 14 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro 5. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
 
 



 
 

 

20 

 

 
Bod č. 5 –  
D. Sukalovský – doporučují k novému projednávání. 
D. Holman – doporučuje nepřijetí a chce se zúčastnit jednání v komisi dopravy, aby upozornil na rizika 
komisí doporučeného řešení. Než se tak stane je proti. 
Proti: 5. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,50 hod. O. Štarha  
 
 
Bod č. 6.1. – schvaluje: 
Pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
Na jednání se vrátil v 15,52 hod. O. Štarha. 
 
 
Bod č. 6.2. – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí: 
Proti: 5. 
D. Sukalovský – pověřuje odbor investiční navrhnout řešení instalace zábrany. 
D. Holman – nejlépe sklopný sloupek například kvůli sanitce, hasičům apod. 
 
Bod č. 8 – neprojednáno. 
Členové rady města žádají předložit materiál znovu včetně přílohy. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,56 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 248/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 14. 4. 

2014, schvaluje body č. 1, 3, 6.1, a neschvaluje body č. 5 a 7 dle zápisu 
v příloze. Bod 5 RM vrací komisi dopravy k novému projednání. 

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

34. Zpráva o činnosti JSDH Kuřim za rok 2013 
 
Zásahová jednotka byla v roce 2013 povolána ke 47 zásahům, z toho 24 zásahů bylo přímo v Kuřimi. 
Kromě hašení požáru a řešení mimořádných událostí je používána technika JSDH Kuřim i k dalším 
činnostem, např. na pomoc městům a hasičským sborům při jejich oslavách a na technickou výpomoc 
právnickým a fyzickým osobám. 
Jednotka se schází na výcvik jednou týdně, při kterém se provádí: školení a přezkušování řidičů, 
odborná příprava velitelů a strojníků, školení na vysokozdvižnou plošinu PVP 27, školení na dýchací 
přístroje, kondiční jízdy a školení na obsluhu požární techniky. 
Zásahová jednotka má 30 členů a je zařazena jako JPO 3/II, v systému Požárního poplachového 
plánu JmK s tím, že se počítá s výjezdem dvou družstev o sníženém stavu 1 + 3 do 15 minut od 
obdržení výzvy (na základě zákona o požární ochraně). 
JSDH Kuřim se postupně dovybavuje tak, aby se neustále zvyšovala akceschopnost naší jednotky 
a zároveň byli také členové jednotky vybaveni potřebnými ochrannými prostředky, které ochrání jejich 
zdraví a životy při zásazích. 
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Na tyto výdaje se podařilo v loňském roce získat dotace v celkové výši 334.990,- Kč, za které bylo 
zakoupeno následující vybavení:  
3 zásahové přilby, 2 zásahové komplety, 2 pneumatiky na vozidlo Tatra 815, kompresor na rozvod 
vzduchu do automobilů, 2 ks rozdělovačů, 3 ks hadic B a 6 hadic C, vyprošťovací naviják, náhradní 
akumulátory do radiostanic a 10 ks radiostanic. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat za dobrou spolupráci a podporu samosprávě města. Je třeba 
zdůraznit, že veškerá činnost hasičů v našem městě je čistě dobrovolná bez jakéhokoli nároku na 
odměnu a zásahová jednotka SDH Kuřim je Hasičským záchranným sborem JmK hodnocena velmi 
dobře. 
Zprávu zpracoval velitel JSDH Kuřim p. Roman Dufek. 
 
 
 

35. Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 
 
Předkládám Radě města Kuřimi zprávu o činnosti knihovny v Kuřimi za rok 2013. 
 
Přílohy: A - činnost knihovny Kuřim 2013 
 
 
 

36. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim zpracovalo Výroční zprávu za rok 2013 dle 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění, kterou přikládá v příloze. 
 
Přílohy: A - výroční zpráva CSSK 2013 

B - příloha 1 k výroční zprávě 2013 
C - příloha 2 k výroční zprávě 2013 

 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275, Kuřim za rok 2013. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

37. Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o fin. podporu z IOP 
výzvy č. 22 
 
Na základě platné vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města 
Kuřimi, provedl zajišťující odbor průzkum trhu, při kterém byly získány potřebné informace od čtyř 
uchazečů na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o finanční podporu dle výzvy č. 22 
z Integrovaného operačního programu "Konsolidace IT a nové služby TC obcí" pro oblast intervence 
2.1: Zavádění ICT v územní veřejné správě, která je v platnosti od 14. 2. 2014. Studie by měla 
zpracovat níže vyjmenované podporované aktivity uvedené ve výzvě. 
1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury 
2. Rozvoj služeb TC ORP a navázanost na TCK (technologické centrum kraje) 
3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečností infrastruktura TC ORP 
4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS (agendové informační systémy) 
s registry veřejné správy. 
 
Základní podmínky výzvy č. 22 jsou následující: 
realizace nejpozději do 30. 11. 2015, faktury musí být proplaceny k 31. 12. 2015 a výzva bude 
ukončena do 30. 6. 2014. 
Město Kuřim má již jednotlivé okruhy v rámci těchto podporovaných aktivit (uznatelných nákladů) 
nachystány. Předpokládaná výše finanční podpory v rozsahu podporovaných aktivit, které by měla 
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studie zahrnovat, činí odhadem 3 milióny Kč. Náklady na výše uvedenou studii proveditelnosti jsou 
uznatelným nákladem v rámci IOP. Výzvu nelze realizovat bez zpracované studie proveditelnosti. 
Zajišťující odbor vyhodnotil nabídky od 4 uchazečů na zpracování studie proveditelnosti a jako 
nejvýhodnější nabídku vyhodnotil nabídku společnosti AJL, s.r.o. za cenu 71.390,- Kč. 
 
Přílohy: A - srovnávací tabulka nabídek 
 
 
Na jednání se vrátil v 16 hod. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – v příloze není smlouva. 
D. Holman – ptá se, jakým způsobem byly předkládány nabídky? 
A. Zimmermannová – nabídky uchazeči posílali e-mailem. Jedná se o zakázku do 100 tisíc Kč. 
D. Holman – bylo by dobré vidět, v jakém sledu nabídky přicházely. 
Z. Kříž – bylo by lépe nyní neschvalovat a vypsat výběrové řízení obálkovou metodou. 
A. Zimmermannová – nestihneme to. 
D. Holman – žádá objednat pro jistotu i oponenturu studie proveditelnosti. Upozorňuje, že nelze 
spoléhat na absolutní nezávislost jakékoliv firmy ucházející se o zakázku studie proveditelnosti na 
potencionálních dodavatelích vlastní zakázky, tj. dodávky IT řešení. 
D. Sukalovský – nyní uzavřeme smlouvu, kterou ani nemáme přiloženou? 
A. Zimmermannová – stahuje materiál z jednání a bude předložen znovu. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením smlouvy se společností AJL, s.r.o., se sídlem Třebíčská 

1678/60, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 26933179, na zpracování "Studie 
proveditelnosti konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim a žádosti o dotaci" 
v rámci finanční podpory z IOP výzvy č. 22 v celkové hodnotě 71.390 Kč. 

 
 
 

38. Zahájení zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce stávajících 
rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, 
Kuřim“ 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá návrh znění výzvy 
k podání nabídek na Rekonstrukci stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, 
Zahradní 1275, Kuřim a návrh členů a náhradníků komise pro otvírání obálek a hodnotící komise. 
Výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 29. 5. 2014 od 10 hod. v kanceláři ředitelky CSS Kuřim. 
Odůvodnění: Rekonstrukce rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou je nutná, nejdou uzavřít 
hlavní uzávěry vody, objevují se havarijní situace. Předjednáno v RM 2013. 
 
Přílohy: A - výzva voda DPS 

B - návrh členů 
C - smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 249/2014 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

„Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, 
Zahradní 1275, Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) 
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39. Sanace suterénu MŠ Zborovská 
 
Na zateplení objektu MŠ Zborovská je podaná žádost o dotaci z OPŽP. Nyní se zpracovává realizační 
projekt (TIPRO projekt). Z důvodu vlhkosti zdiva je nutné provést sanační opatření, aby vlhkost 
nepostoupila do nově zateplené fasády. Projektová manažerka doporučila připojit k žádosti 
o zateplení i projekt sanace (je to neuznatelný náklad, na dotaci se nevztahuje). 
Byla provedena prohlídka objektu s odborníkem na sanace ing. Tomíčkem Ph.D., vlhkost do objektu 
prostupuje zejména anglickými dvorky, které jsou v havarijním stavu. Navrhl provést sanaci suterénu 
přibližně na úroveň anglických dvorků, vč. opravy anglických dvorků a jejich odvodnění drenážním 
potrubím do kanalizace a opravy dešťových svodů. 
TIPRO projekt byl osloven na podání nabídky na zpracování realizační dokumentace z důvodu 
návaznosti na projekt zateplení. Nabídka společnosti TIPRO projekt na zpracování PD je 65.340 Kč 
vč. DPH. 
OI na základě výše uvedeného žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 „Studie 
a projekty“ ve výši 66.000 Kč. 
Na ORG 1008 000 000 bylo dosud čerpáno 150.000 Kč 
Na ORG 1008 000 000 zbývá   350.000 Kč 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – kdo bude dělat projekt? 
O. Štarha – zatím jen vyčlenění částky. Poté budou poptány alespoň 3 společnosti. 
 
Přijaté usnesení: 250/2014 - RM souhlasí s vyčlenění částky 66.000 Kč z ORG 1008 000 00 „Studie 

a projekty“ na zpracování PD sanace suterénu objektu MŠ Zborovská. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) 
 
 
 

40. Sportovně rekreační plocha - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 
Název (předmět) zakázky: „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-002 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/14 z 21. 1. 2014 (4.063 tis. Kč) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 31. 3. 2014 a sejmuta dne 23. 4. 2014. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 7 firem. Nabídku odevzdali celkem 4 uchazeči. 

1. Na prvním jednání hodnotící komise dne 22. 4. 2014 - proběhlo otevření obálek s nabídkami 
a posouzení nabídek, komise pověřila TDI kontrolou rozpočtů a dále navrhla vyloučit 
uchazeče PSK-ASM, protože doložili jiné technické listy pro fitness prvky. Zároveň p. Honců, 
p. Šudák a p. Dudr vyzvali druhou firmu - PROSTAVBY k doložení reference navrhovaného 
oplocení na víceúčelovém hřišti. Byla ověřena reference ve Smržovicích, jednalo se 
o volejbalové hřiště, tudíž nešlo ověřit, zda je oplocení odolné proti nárazům fotbalového 
míče, navíc oplocení vykazovalo velký hluk, dle tel. hovoru s jednatelem PROSTAVEB s tímto 
oplocením ještě nepracovali. Dále p. Honců ověřila u jiné firmy Sporttechnik, že tento typ 
oplocení používají ale v kombinaci s předvěšenou sítí. 

2. Na druhém jednání dne 6. 5. 2014 kontaktovala komise uchazeče PSK-ASM k vysvětlení 
nabídky tj. položky za fitness prvky a doložení reference použitého oplocení. Fa PSK-ASM 
potvrdila dodržení projektové dokumentace a doložila referenci navrhovaného oplocení - 
hřiště v Otrokovicích, na kterém je použito rámové oplocení a dále sítě. 

3. Na třetím jednání dne 12. 5. 2014 proběhlo hodnocení nabídek, komise nakonec zařadila do 
hodnocení všechny uchazeče. 
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Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka firmy PSK-ASM s.r.o., Zlín, Dlouhá 164, PSČ 760 01, IČ 29228018, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 3.590.925 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a protokol o otevírání obálek 

B – návrh SOD 
 
Diskuse: 
J. Koláček – pro Díly se už investovalo mnoho financí. 
D. Holman – naopak. Tam město investovalo daleko méně než ve většině jiných částí města. Tam 
investovali především ti, co tam bydlí. 
 
Přijaté usnesení: 251/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností PSK-ASM s.r.o., Zlín, Dlouhá 164, PSČ 760 01, 
IČ 29228018, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 3.590.925 
Kč vč. DPH. 

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

41. Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
 
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 ZM 1/14 z 21. 1. 2014 (900. tis. Kč) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 28. 4. 2014 a sejmuta dne 13. 5. 2014. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 6 firem. Nabídku odevzdalo celkem 5 uchazečů. Na prvním 
jednání hodnotící komise dne 13. 5. 2014 - proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. posouzení 
a hodnocení nabídek. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka firmy ESOX, spol. s r.o., Brno, Libušina tř. 826/23, PSČ 623 00, IČ 00558010, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 753.235 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení 

B – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 252/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností ESOX, spol. s r.o., Brno, Libušina tř. 826/23, PSČ 623 00, 
IČ 00558010, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 753.235 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) 
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42. Výměna výkladců - zrušení VŘ, rozhodnutí o přidělení zakázky 
 
Název (předmět) zakázky: „Výměna oken a výkladců 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 ZM 1/14 z 21. 1. 2014 

nám. Osvobození (1.000.000,- Kč) 
zdravá výživa (310.000,- Kč) 

 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 25. 4. 2014 a sejmuta dne 13. 5. 2014. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 6 firem. Nabídku odevzdal pouze 1 uchazeč - fa STOFFBAU 
(stejná firma, která nyní realizuje opravu fasády na nám. Osvobození). 
 
 
 
Zakázka je rozdělena na tři části: 
A/ výlohy na nám. Osvobození  nabídka 1.309.282,51 Kč vč. DPH     

rozpočtová cena je 1.087.738,02 Kč vč. DPH 
 
B/ výlohy zdravé výživy   nabídka 162.509,70 Kč vč. DPH 
     rozpočtová cena je 153.765,43 Kč vč. DPH 
 
C/ okna v městských bytech  nabídka 86.282,- Kč vč. DPH 
     cena je obvyklá 
 
Pořadí nebylo stanoveno z důvodů podání jedné nabídky, komise však doporučuje uzavřít Smlouvu 
o dílo na část B a C, na část A doporučuje vypsat nové VŘ. OI žádá RM o schválení realizace části B - 
zdravé výživy, na které se právě realizuje zateplení a také části C - výměny oken v městských bytech. 
Část A - navrhujeme zrušit a vyhlásit znovu VŘ. 
 
Přílohy: A – zpráva o posouzení 
 
Diskuse: 
D. Holman – dodrží cenu, i když dostanou zadánu jen část, tzn. celkový objem zakázky bude menší? 
Z. Kříž – nebylo by lépe zrušit kompletně celé výběrové řízení a vypsat nové na celek? Navrhuje 
usnesení: 
Návrh usnesení: RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení malého rozsahu s názvem „Výměna 

oken a výkladců nám. Osvobození, ul. Bezručova a v městských bytech, Kuřim“ 
a souhlasí s vyhlášením nového výběrového řízení. 

O. Štarha – je potřeba již jednat, nyní se fasáda zatepluje. 
Z. Kříž – stahuje svůj návrh. 
 
Přijaté usnesení: 253/2014 - RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem „Výměna oken a výkladců nám. Osvobození, ul. Bezručova 
a v městských bytech, Kuřim“ - části A, z důvodů podání jedné nabídky a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností STOFFBAU s.r.o., Troubsko, Jihlavská 
712/2e, PSČ 664 41, IČ 29194199, na realizaci části B - tj. výměna výkladců 
v prodejně zdravé výživy v hodnotě 162.509,70 Kč vč. DPH, dále části C - 
tj. výměny oken v městských bytech v hodnotě 86.282,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) 
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43. Výměna bytu č. 1260/33, ul. Nádražní, Kuřim 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 23. 4. 2014 nabídku obecního bytu č. 1260/33, 1+1, umístěného 
v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, postaveného na pozemku p. č. 
382/3 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. 
Dne 14. 5. 2014 požádal o výměnu tohoto bytu pan František Koudelka, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxx Kuřim, který je se svou manželkou Marií Koudelkovou, nar. xxxxxxxxx, společným 
nájemcem rodinného domu č. p. 740 v ul. Luční v Kuřimi. Nájemní smlouva k tomuto objektu byla 
s manž. Koudelkovými uzavřena na dobu neurčitou dne 6. 11. 1995. 
Manželé Koudelkovi mají ze dne 8. 4. 2014 demontovaný elektroměr. Elektroinstalace v celém objektu 
je v havarijním stavu. V minulosti již byla dohodnuta rekonstrukce elektroinstalace, nájemce však tuto 
opravu neumožnil. V současné době je paní Koudelková hospitalizovaná v tišnovské nemocnici a je 
předpoklad, že z nemocnice bude přemístěna do léčebny dlouhodobě nemocných. Z důvodu 
zdemontovaného elektroměru není možné v domě svítit, topit, neteče teplá voda. OMP nabídl panu 
Koudelkovi výměnu za obecní byt č. 1260/33, pan Koudelka s výměnou souhlasil a dne 14. 5. 2014 
podal žádost o výměnu. OMP doporučuje výměnu uskutečnit co nejdříve vzhledem k nevyhovující 
elektroinstalaci a ochotě nájemce stávající bydlení opustit (o uvolnění RD Luční 740 usilovalo město 
několik let). Stávající nájemní smlouva bude ukončena dohodou. Nová smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou. 
Nájem části pozemku p. č. 95 k. ú. Kuřim využívaného jako zahrada bude ukončen samostatnou 
dohodou. 
V souvislosti s plánovaným vyklizením nemovitostí OMP doporučuje RM zvážit jejich další využití. 
 
Přijaté usnesení: 254/2014 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. 

Františkem a Marií Koudelkovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem domu č. p. 740 umístěného na pozemku p. č. 95 vše v obci 
a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 19. 5. 2014. 

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

43/1. Výměna bytu č. 1260/33, ul. Nádražní, Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 255/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Františkem a Marií 

Koudelkovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 1260/33 umístěného v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. 
Nádražní, postaveného na pozemku p. č. 382/3 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu 
neurčitou 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) 
 
 
 

44. Dodatečné stavební práce pro stavbu "Bezbariérové 
zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města 
 
V průběhu provádění zemních prací v místě prodloužení podchodu byla po odtěžení zeminy na 
základovou spáru zjištěna nutnost zesílení vrstvy štěrkodrti pro zvýšení únosnost základové spáry 
a na základě inženýrskogeologického posouzení nutnost výměny odtěžené zeminy, určené podle PD 
k zpětným zásypům, za nový materiál vhodný k hutnění zásypů do železničního náspu. 
OI v souladu s ustanovením §34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách organizoval zadávací 
řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na tyto dodatečné stavební práce. 
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Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyčísluje vícepráce ve výši 267.305,66 Kč bez DPH, tj. 
323.439,85 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, se jedná o dodatečné práce, které jsou nezbytné pro 
dokončení původně sjednaných stavebních prací, zakázka vznikla v důsledku nepředvídaných 
okolností, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a celkový rozsah dodatečných prací 
nepřesáhne 20% ceny původní zakázky, byly splněny předpoklady pro zadání zakázky témuž 
zhotoviteli jako původní zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění a výdaje by měly být způsobilé pro 
přiznání dotace. 
OI doporučuje radě města souhlasit s odůvodněním nezbytnosti zadaných víceprací uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a odůvodnění nezbytnosti zadání dodatečných stavebních prací a souhlasit 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0038. 
 
Přílohy: A - Zpráva o posouzení a odůvodnění nezbytnosti víceprací 

B - Protokol o jednání v JŘBU 
C - Návrh Dod. č. 1 SOD Bezbariérový podchod žst. Kuřim 
D - ZL 05 - Zvýšení únosnosti základové spáry a výměna zeminy 
E - ZL 05 -Zvýšení únosnosti základové spáry a výměna odtěžené zeminy - rozpočet 
F - IG průzkum-část schválené PD 
G - Zpráva 158-01-KZ-2013 zákl. spára 
H - Zpráva 163-01-KZ-2013 štěrk. vrstva 
I - IG posouzení vhodnosti odtěžené zeminy 
J - Zpráva 1113-05-KZ-2013 zemina 

 
Diskuse: 
J. Koláček – ptá se, jak bude financováno? 
O. Štarha – na vícepráce se vztahuje dotace. Jsou tam i méněpráce, ale nejsou ještě shrnuty. 
 
Přijaté usnesení: 256/2014 - RM souhlasí s odůvodněním nezbytnosti zadaných víceprací 

uvedeným ve Zprávě o posouzení a odůvodnění nezbytnosti zadání dodatečných 
stavebních prací a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2013/D/0038 se zhotovitelem zakázky „Bezbariérové zpřístupnění podchodu 
žst. Kuřim ze severní části města“, Sdružením Podchod - železniční stanice Kuřim. 

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

45. Výkladce - zahájení VŘ 
 
Název (předmět) zakázky: „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-008 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM 1/14 z 21. 1. 2014 (1 mil. Kč) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci.  Výměna oken a výkladců bude provedena 
v prodejnách 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. 
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 
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4. Alena Janoušková   4. Mgr. Jana Viktorinová 
5. Ing. Jindřiška Honců   5. Stanislav Bartoš 
 
Přílohy: A – výzva výkladce 

B - návrh SOD 
 
Přijaté usnesení: 257/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

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

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

46. Rekonstrukce hřiště Kuřim - Podlesí, vyhodnocení VŘ 
 
Na veřejnou zakázku vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2014 částku 3.100.000,- Kč. 
Výzva k podání nabídky byla vyvěšena na úřední desce i na webových stránkách města a bylo 
obesláno 8 kvalifikovaných zhotovitelů. Byly získány nabídky 5 uchazečů, 1 nabídku hodnotící komise 
doporučuje vyloučit, posouzeny byly 4 nabídky. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán 
v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a v Protokolu o jednání hodnotící komise. 
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská 
495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599, v hodnotě 2.050.043,- Kč, která se umístila na 
1. místě. Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla 30. 9. 2014 
 
Přílohy: A. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - Protokol o jednání hodnotící komise 
C - Návrh SOD podepsaný uchazečem 

 
Přijaté usnesení: 258/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání hodnotící komise na 
zakázku „Rekonstrukce hřiště Kuřim - Podlesí“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská 495/58, 
370 04 České Budějovice, IČ 48035599, která předložila nejvýhodnější nabídku. 

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

16. Rekonstrukce stadionu 
 
Je provedeno objednání: 
Provedení stavebně-technického průzkumu objektu a 
vlhkostního průzkumu objektu      odevzdání do 26. 5. 2014 
Prohlídka přípojek dešťové kanalizace kamerou    do konce 05/2014 

Předpokládané výdaje: 
Průzkumy, prohlídka kanalizace kamerou      50.000 Kč 
 

1. OI provede poptávku na zpracování PD rekonstrukce sociálních zázemí v objektu tribuny, po 
odevzdání PD bude vypsáno výběrového řízení na zhotovitele. 
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Předpokládané termíny: 
Poptání PD rekonstrukce sociálek     do konce 05/2014 
Zpracování PD rekonstrukce sociálek     do konce 06/2014 
Realizace        cca 08/2014 

Předpokládané výdaje: 
Zpracování PD rekonstrukce sociálního zázemí      20.000 Kč 
Rekonstrukce sociálního zázemí     245.000 Kč 
1. Celkem        265.000 Kč 
 

2. Po zjištění stavebně technického stavu objektu OI zajistí výběrové řízení na zpracování PD 
rekonstrukce objektu stadionu a PD zateplení, výměnu oken - tak, aby byla akce projekčně 
připravena pro r. 2015. 

Předpokládané výdaje: 
Zaměření stávajícího stavu objektu       50.000 Kč 
Zpracování PD rekonstrukce objektu vč. PD zateplení, výměna oken 250.000 Kč 
Zpracování žádosti OPŽP (v případě dot. výzvy)     40.000 Kč 
Energetický audit (v případě dot. výzvy)       40.000 Kč 
2. Celkem        380.000 Kč 
 

Celkové plánované výdaje: 
Průzkumy, prohlídka kanalizace kamerou      50.000 Kč 
1. Rekonstrukce sociálního zázemí     265.000 Kč 
2. Zpracování PD rekonstrukce objektu, 
    vč. PD zateplení a výměny oken     380.000 Kč 
Realizace doskočiště (schváleno v RM č. 14)    305.000 Kč 
Celkem                 1.000.000 Kč 
 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1237 000 000 v částce 1 mil. Kč. 
 
Diskuse: 
D. Holman – myslí si, že bychom se neměli vracet k úvahám o stavbě tribuny nad objektem stadionu, 
šlo by o zbytečnou zátěž pro starý objekt, nákladné a příliš komplikované řešení. 
Z. Kříž – kde tedy tribuna bude? 
D. Holman – může být ve skromné podobě u současného hřiště ze strany od budovy stadionu, 
technicky náročné a nákladné řešení by bylo ze strany od ul. U stadionu, anebo může město později 
dospět k řešení ve svahu horního hřiště, jak navrhl arch. Kynčl. 
J. Koláček – jaké jsou varianty rekonstrukce stávající stavby? 
D. Holman – pokud objekt bývalé tribuny (tj. objekt budovy stadionu) opravíme, tak se bude jednat 
určitě o levnější variantu, než oprava plus stavba tribuny nad stávajícím objektem s použitím pilotů. 
Výstavba tribuny ze strany od silnice ul. U Stadionu by byla nákladná. Stavba tribuny zatím není mezi 
prioritami. Fotbalisté přisuzují vyšší prioritu hřišti s umělým povrchem. Postupoval by zatím dle návrhu, 
který jsme projednali s odborem investičním. 
D. Sukalovský – předložený návrh je rozumný. Ale pro projektovou dokumentaci musíme mít zadání. 
Nyní je důležité, že bude zrekonstruované sociální zařízení. 
 
Přijaté usnesení: 259/2014 - RM schvaluje předložený postup rekonstrukce stadionu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) 
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46. Různé 
 
D. Sukalovský – stále se řeší zveřejnění smlouvy s paní Blanarovičovou, která má mít vystoupení na 
oslavách města. Trvají na svém požadavku částku za vystoupení nezveřejňovat. 
D. Holman – nevidí důvod, proč by měla být smlouva uzavřená s městem tajná. Naopak, nesmí být 
tajná. Cena za vystoupení je standardní a určitě není pro město výhodnější, čímž se někdo snaží 
ospravedlnit nezveřejnění. Navrhuje při nejhorším poptat někoho jiného. 
A. Zimmermannová – vše se komplikuje, oslavy jsou za měsíc. 
 
 
D. Sukalovský – informoval o chystaném zabezpečení městského úřadu. Myslí si, že nesmíme 
dokumentaci dát veřejně k dispozici. 
J. Koláček – vybrané firmy musí splnit kvalifikaci. 
D. Sukalovský – ptá se, jak společnosti oslovit? A jestli jen vybrané? 
Z. Kříž – navrhuje oslovit ty, co mají kvalifikaci. 
D. Sukalovský – může se jednat o neveřejné výběrové řízení nebo vícekolové výběrové řízení, kdy se 
v prvním kole vyloučí společnosti, které nesplní kvalifikační parametry. Oslovením napřímo ale 
porušíme směrnici. 
A. Zimmermannová – rada města k tomu musí vydat souhlas. 
Z. Kříž – podívejme se, jak zabezpečují soudy apod. 
D. Sukalovský – mají výjimku a oslovují společnost napřímo. Do dalšího jednání rady města připraví 
podklady k jednání. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,57 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15. 5. 2014 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 5. 2014 
  1A - plnění usnesení RM 
2 Manž. Viktor Kolosinskij a Olena Kolosinska - nájemní smlouva 
3 Manž. Miloš a Marie Jelínkovi - nájemní smlouva 
4 Ing. Iveta Hrubá - krátkodobý pronájem sklepa 
  4A - NS-Jungmannova 880 - krátkodobý pronájem sklepa, Ing. Hrubá 
5 Sportovně střelecký klub TOS Kuřim - smlouva o výpůjčce 
  5A - Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru 
6 Návrh ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 

příspěvkové organizace na řešení nedostatku učeben a naplněnosti školy 
  6A - žádost a záměr ředitele ZŠJ 
 6B – závěry ze schůzky s řediteli ZŠ 
7 Sociální bydlení – Peňáz Jiří 
8 Sociální bydlení – Ivana Tomková 
9 Boudjaoui Michel a Jana - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
10 Laušovi Stanislav a Anna - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
11 Dobiášovi Milan a Věra - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
12 Volavá Marie - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  
13 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Pod Vinohrady, 

kab. sm. Přidal, 2484/1“ 
  13A - situace 
  13B - situace 
  13C - smlouva 
14 Pan Kulhánek – žádost o nájem pozemku na letní zahrádku 
  14A  - situace 
15 Dětský klub KLUBÍČKO Kuřim – žádost o nájem pozemku pro dětské hřiště 
  15A - žádost 
  15B - situace 
  15C - situace 
  15D - dodatek č. 2 
15/1 Dětský klub KLUBÍČKO Kuřim – žádost o nájem pozemku pro dětské hřiště 
16 Rekonstrukce stadionu 
17 Generel odvodnění města Kuřimi - čistopis 
  17A -  důvodová zpráva čistopis 
  17B – důvodová zpráva Kuřim 2013 
18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění reklamy 
  18A - dodatek 
19 Pojištění majetku města 
  19A - město Kuřim vyhodnocení pojištění 
20 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2014 
  20A - Rozpočet - vyhodnocení oddíly 1q 
21 Návštěvní řád dětských hřišť 
  21A - Návštěvní řád hřišť - 2014 
22 Smlouva o výpůjčce sběrných nádob na biologicky rozložitelné odpady 
  22A - VIA ALTA smlouva o výpůjčce 
23 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
  23A - smlouva EKO-KOM 
  23B - dodatek č. 1 ke smlouvě 
  23C - příloha -Sazebníky odměn nová smlouva 2014 
  23D - příloha-Standardy složení komunál. odpadů 2014 
24 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 

doprovodné zeleně“ 
  24A - protokol o jednání hodnotící komise - Kuřim 
  24B - protokol o jednání komise pro otevírání obálek 
  24C - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Kuřim pásy 
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  24D - Smlouva o dílo 
25 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků voleb do Evropského 

parlamentu konaných dne 23. 5. 2014 – 24. 5. 2014 
  25A - zhodnoceni nabídek 
  25B - návrh smlouvy 
26 Podporované bydlení 
  26A – žádost o sdělení 
  26B  - dotaz Podporované bydlení 
27 Kronika města Kuřimi 
  27A - Kronika Kuřimi 2013 
28 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele MŠ 
  28A - jmenování pí Slámová 
  28B - zápis z 1. jednání KK 
  28C - zápis z 2. jednání KK 
28/1 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele MŠ 
  28/1A - platový výměr pí Slámová 
29 Žádost o souhlas s vyhlášením výběrového řízení Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 

okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
  29A - žádost o souhlas s vyhlášením VŘ ZŠT 
30 Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 

okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
  30A - žádost o čerpání IF ZŠT 
31 Zápis z komise dopravy 14. 10. 2013 
  31A - Zápis z komise dopravy 14. 10. 13 
32 Zápis z komise dopravy 17. 3. 2014 
  32A - Zápis z komise dopravy 17. 3. 14 
33 Zápis z komise dopravy 14. 4. 2014 
  33A - Zápis z komise dopravy 14. 4. 14 
34 Zpráva o činnosti JSDH Kuřim za rok 2013 
35 Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 
  35A - činnost knihovny Kuřim 2013 
36 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
  36A - výroční zpráva CSSK 2013 
  36B - příloha 1 k výroční zprávě 2013 
  36C - příloha 2 k výroční zprávě 2013 
37 Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o fin. podporu z IOP výzvy č. 22 
  37A - srovnávací tabulka nabídek 
38 Zahájení zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě 

s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“ 
  38A - výzva voda DPS 
  38B - návrh členů 
  38C - smlouva o dílo 
39 Sanace suterénu MŠ Zborovská 
40 Sportovně rekreační plocha - rozhodnutí o přidělení zakázky 
  40A – zpráva o posouzení  
  40B - SOD 
41 Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského - rozhodnutí o přidělení zakázky 
  41A – zpráva o posouzení 
  41B - smlouva 
42 Výměna výkladců - zrušení VŘ, rozhodnutí o přidělení zakázky 
  42A – zpráva o posouzení 
43 Výměna bytu č. 1260/33, ul. Nádražní, Kuřim 
43/1 Výměna bytu č. 1260/33, ul. Nádražní, Kuřim 
44 Dodatečné stavební práce pro stavbu "Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim 

ze severní části města 
  44A - Zpráva o posouzení a odůvodnění nezbytnosti víceprací 
  44B - Protokol o jednání v JŘBU 
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  44C - Návrh Dod. č. 1 SOD Bezbariérový podchod žst. Kuřim 
  44D - ZL 05 - Zvýšení únosnosti základové spáry a výměna zeminy 
  44E - ZL 05 -Zvýšení únosnosti základové spáry a výměna odtěžené zeminy - rozpočet 
  44F - IG průzkum-část schválené PD 
  44G - Zpráva 158-01-KZ-2013 zákl. spára 
  44H - Zpráva 163-01-KZ-2013 štěrk. vrstva 
  44I - IG posouzení vhodnosti odtěžené zeminy 
  44J - Zpráva 1113-05-KZ-2013 zemina 
45 Výkladce - zahájení VŘ 
  45A – výzva výkladce 
  45B - návrh SOD 


