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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 18/2014 konané dne 28.05.2014 
 
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 úřadu. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,15 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. Rada města je usnášeníschopná. 
Jiří Filip Koláček, MBA se dostavil později. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 21. 5. 2014 

2 Manž. Jakešovi x město Kuřim - záměr na směnu pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

3 Dana Kalová - zrušení přijatého usnesení 

4 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

5 Jan Krich - prodloužení nájemní smlouvy 

6 Roman Pekárek - žádost o ubytování 

7 Zahájení VŘ na TDI stavby "Společenské a kulturní centrum" 

8 Zahájení VŘ „MŠ Komenského Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace“ 

9 Smlouva o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů 

10 Darovací smlouva - oslavy 50 let povýšení na město 

11 Kronika města Kuřimi 

12 Zpráva o hospodaření 2013 MŠZ 

13 Zpráva o hospodaření ZŠJ 

14 Zpráva o hospodaření ZŠT 

15 Zlepšený výsledek hospodaření MŠZ 

16 Zlepšený výsledek hospodaření ZŠJ 

17 Zlepšený výsledek hospodaření ZŠT 

18 Odpisový plán 2014 MŠZ 

19 Odpisový plán 2014 ZŠJ 

20 Odpisový plán 2014 ZŠT 

21 Účetní uzávěrka 2013 MŠZ 

22 Účetní uzávěrka 2013 ZŠJ 

23 Účetní uzávěrka 2013 ZŠT 

24 Výhled investičních akcí 2014 - 2018 

25 Zápis komise stavební ze dne 26. 5. 2014 
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26 Zápis z komise dopravy dne 14. 4. 2014 - bod č. 8 

27 Zápis z komise dopravy 

28 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

29 Rozhodnutí o přidělení zakázky - Hasičská zbrojnice Kuřim 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 21. 5. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní: 
Vyklizení bytu č. 847/6 umístěného na nám. Osvobození - nyní pan Fikar přislíbil vyřešení, žádáme 
o posunutí termínu plnění usnesení č. 306/2012 do 15. 6. 2014. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 262/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 21. 5. 

2014 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 306/2012 do 15. 6. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

2. Manž. Jakešovi x město Kuřim - záměr na směnu pozemků 
v lokalitě za rybníkem Srpek 
 
Manželé Josef a Eva Jakešovi, trvale bytem Kuřim, xxxxxx jsou mimo jiné i spoluvlastníky pozemků 
parc. č. 2784/26 - vodní plocha o výměře 32 m

2
, parc. č. 2903/14 - ostatní plocha o výměře 7 m

2
 

a parc. č. 2904/100 - orná půda o výměře 1.234 m
2
, vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A. 

 
Město Kuřim vlastní pozemek parc. č. 2904/37 - orná půda o výměře 1.206 m

2
 v k. ú. Kuřim - vizte 

příloha B. 
 
Město Kuřim v současné době uzavírá kupní smlouvy na výkup pozemků za rybníkem Srpek za 
účelem realizace schválené investiční akce - „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
 
Část pozemku parc. č. 2904/100 o výměře cca 283 m

2
 a dále pozemky parc. č. 2784/26 a parc. č. 

2903/14 jsou zahrnuty v projektu zmíněné investiční akce. Manž. Jakešovi nesouhlasili s prodejem 
celých pozemků, ale požadovali pozemky směnit. Nyní však po jednání na odboru majetkoprávním 
přistoupili na variantu odprodat městu Kuřim pozemek parc. č. 2784/26 - vodní plocha o výměře 32 
m

2
, pozemek parc. č. 2903/14 - ostatní plocha o výměře 7 m

2
 za cenu 10,- Kč/m

2
 jako u ostatních 

vlastníků. 
Pozemek parc. č. 2904/100 - orná půda o výměře 1.234 m

2
 jsou ochotni s městem směnit za pozemek 

parc. č. 2904/37 - orná půda o výměře 1.206 m
2
. Město Kuřim však manž. Jakešovým doplatí rozdíl ve 

výměře směňovaných pozemků. Orná půda byla od ostatních vlastníků vykupována za 35,- Kč/m
2
. 

S touto cenou manž. Maláškovi souhlasí. Doplatek města bude činit 980,- Kč. 
 
Definitivně o směně může rozhodnout až zastupitelstvo města. Záměr však může vyhlásit i jiný orgán 
než ten, který nakonec o majetkoprávním úkonu rozhoduje. Z důvodu urychlení celé transakce proto 
žádá OMP, aby o záměru rozhodla rada města. 
 
Na nejbližším zasedání ZM bude řešena samotná směna pozemků a dále koupě pozemků od manž. 
Jakešových. 
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Přílohy: A - pozemky manž. Jakešových 

B - pozemek města 2904_37 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – které pozemky v dané lokalitě jsou města? 
D. Sukalovský – na mapě není vyznačeno, proto na to není schopen v této chvíli odpovědět. Pozemky 
se kupovaly kvůli směnám. 
Z. Kříž – měli bychom řešit komplexně. V budoucnu bychom tento pozemek mohli využít jinak. 
 
Přijaté usnesení: 263/2014 - RM schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 2904/100 o výměře 

1.234 m
2
 (spoluvlastníci manž. Jakešovi, trvale bytem Kuřim, xxxxxx) za pozemek 

parc. č. 2904/37 o výměře 1.206 m
2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim, 

s cenovým vyrovnáním ve prospěch manželů Jakešových ve výši 35,- Kč/m
2
. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
Na jednání se dostavila v 14,06 hod. Ing. J. Sikorová – vedoucí odboru životního prostředí. 
 
 
J. Sikorová – týká se revitalizačního opatření toku a nivy Lučního potoka. Dle pravidel máme nárok na 
10 % uznatelných nákladů projektu na nákup pozemků. Nyní se zdá, že díky p. Srncové, která 
nesouhlasí s vypovězením smluv, se projekt posune do podzimu 2014. Na pozemcích je zaseta řepka 
a nelze vytyčovat. Státní fond životního prostředí bez geometrických plánů neuzná části z kupních 
smluv, kterých se to týká. V žádosti je znalecký posudek pouze k pozemkům vlastníků, které nám 
uznali. Dávaly se souhlasy vlastníků a mělo se vypořádat později. Podle právního názoru 
administrátorky jsou neuznatelné ty pozemky, které byly se souhlasem, ale nebyly zahrnuty ve 
znaleckém posudku. Ptá se, zda dělat na pozemek geometrický plán? 
Z. Kříž – co brání vytyčení? Jsme vlastníci pozemku a existuje dohoda. Může se udělat geometrický 
plán a lze provést vytyčení. 
J. Sikorová – s paní Srncovou nelze hnout. Nájemní smlouva je takto postavená. 
D. Sukalovský – předpokládali jsme, že bude možno připojit další pozemky. Co s tím? 
J. Sikorová – pokud necháme vyhotovit geometrický plán, potom utratíme cca 6 tisíc Kč. Později 
můžeme uplatnit 16 tisíc Kč. 
D. Sukalovský – rozdíl mezi tím, co vynaložíme a co získáme je tedy asi 10 tisíc Kč. 
A. Zimmermannová – ptá se, zda stihneme termíny? 
J. Sikorová – prodlužováním se může stát, že nás posunou do podzimního termínu dotací. 
D. Sukalovský – žádá zjistit, jestli vše stihneme. 
 
 
Z jednání se v 14,29 hod. vzdálil O. Štarha a odešla J. Sikorová. 
 
 
 

3. Dana Kalová - zrušení přijatého usnesení 
 
Město Kuřim připravuje v letošním roce rekonstrukci Kulturního domu Kuřim. Rada města proto na své 
schůzi dne 5. 3. 2014 schválila výpovědi nájemcům kulturního domu, mimo jiné i toto usnesení: 
104/2014  
RM schvaluje výpověď nájmu části pozemku p. č. 1809 k. ú. Kuřim o výměře 9 m

2
 - prodejní stánek 

tabáku a tisku, paní Daně Kalové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, IČ 15536998, ve smyslu čl. 
III. smlouvy o pronájmu č. 392/2000 ze dne 3. 1. 2001. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 
Tyto výpovědi měl OMP v plánu rozeslat dne 1. 7. 2014. 
 
Z důvodu ukončení podnikatelské činnosti požádala dne 16. 4. 2014 Dana Kalová, bytem xxxxxxxxxxx 
xxxx, Kuřim, o ukončení nájemní smlouvy č. 392/2000 dohodou, ke dni 30. 4. 2014. 
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Rada města schválila na své schůzi dne 23. 4. 2014 toto usnesení: 
198/2014 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 392/2000, jejímž předmětem je nájem části pozemku 
parc. č. 1809 v k. ú. Kuřim o vým. 9 m

2
 uzavřené s Danou Kalovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 

IČ 15536998 a to dohodou ke dni 30. 4. 2014. 
 
OMP proto navrhuje přijaté usnesení č. 104/2014 zrušit, jelikož nájemní smlouva s paní Danou 
Kalovou byla ukončena dohodou. 
 
Přijaté usnesení: 264/2014 - RM ruší usnesení č. 104/2014 ze dne 5. 3. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, O. Štarha). 
 
 
 

4. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
 
Předmět (název) zakázky: „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: C-OMP-2014-002 
Zajišťující odbor (ZO): Odbor majetkoprávní (OMP) 
 
Město Kuřim vlastní v současné době tři byty neobsazené nájemci. Jedná se o byt č. 880/5 (2+1) ul. 
Jungmannova, byt č. 832/2 (2+1) ul. Zborovská a byt č. 820/1 (1+1) ul. Zborovská. Vedení města 
rozhodlo o rekonstrukci volných bytů před jejich obsazením novými nájemci. 
V bytech budou vyměněna stávající dřevěná okna za plastová. V současné době probíhá výměna 
oken také v bytě č. 1118/3 (3+1) ul. Bezručova čtvrť. V těchto bytech je nezbytné provést topení, a to 
vzhledem k tomu, že v neobsazeném bytě č. 832/2 je zcela nefunkční topení a v ostatních uvedených 
bytech se nachází plynové průtokové ohřívače vody a plynová topidla s odtahem spalin do komína - 
vše v provedení „B“, tj. spotřebiče, které odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou 
umístěny. Výměnu topení je třeba realizovat i proto, aby po instalaci plastových oken nezůstal v bytě 
zdroj tepla, jehož zplodiny mohou způsobit otravu nájemců oxidem uhelnatým. OMP nechal 
vypracovat pro jednotlivé byty projektové dokumentace etážového topení s výkazem výměr 
a předpokládaným rozpočtem.  
Jelikož se jedná o etážová topení ve čtyřech obecních bytech, předpokládaná hodnota přesáhne 
250 tis. Kč bez DPH, ale nepřesáhne 500 tis. Kč bez DPH. Dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, schvaluje znění výzvy k podání nabídky rada 
města. 
Akce bude kryta finanční částkou z rozpočtu města na rok 2014, ORG - 1031 000 000. 
OMP doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené 
zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, dále doporučuje radě města 
schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící 
komise. Komise musí být min. pětičlenná, z toho dva členové musí být radní. 
 
Přílohy: B - návrh členů komise a náhradníků 

A - Výzva k předložení nabídky 
 
Přijaté usnesení: 265/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, O. Štarha). 
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5. Jan Krich - prodloužení nájemní smlouvy 
 
Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 28. 2. 2014 s městem Kuřim na 
základě usnesení RM č. 61/2014 ze dne 19. 2. 2014 nájemní smlouvu č. 2014/O/0009, jejímž 
předmětem je pronájem lůžka v chatě v lokalitě Zlobice do 31. 5. 2014. Jelikož jmenovaný nemá 
nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení smlouvy. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku souhlasí s prodloužením smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování do 30. 9. 2014. 
 
Diskuse: 
D. Holman – existuje sociální bydlení na ul. Tišnovská, o které není mezi místními zájem a bydlí nám 
tu občané z jiných obcí. Opravdu dává smysl, že stavíme ty 4 sociální byty? Je ten charakter bydlení 
tolik odlišný? 
D. Sukalovský – ano. 
 
Přijaté usnesení: 266/2014 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2014/O/0009 s Janem 

Krichem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 30. 9. 
2014. 

Hlasováno 
Pro: 3  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, O. Štarha). 
 
 
 

6. Roman Pekárek - žádost o ubytování 
 
Roman Pekárek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal dne 21. 5. 2014 město Kuřim 
o poskytnutí ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Jmenovaný byl dne 13. 5. 2014 propuštěn z ročního výkonu trestu. V Kuřimi má rodinu, u které ale 
bohužel nemůže bydlet. 
Je předpoklad, že p. Pekárek obdrží od ÚP dávku hmotné nouze, která bude pokrývat veškeré úhrady 
za ubytování. 
R. Pekárek bude ubytován v místnosti č. 2 společně s Pavlem Richterem. 
OSVP - p. Žáček a p. Navrátilová doporučují poskytnutí ubytování. 
OMP navrhuje uzavřít smlouvu na tři měsíce do 31. 8. 2014. Výše úhrad za služby bude stanovena 
v souladu s usnesením RM č. 507/13 ze dne 21. 8. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 267/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 v objektu 

sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci 
a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014 s Romanem Pekárkem, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, za cenu 700,- Kč/měs. + DPH 
(poplatek za ubytování) + úhrada za služby. 

Hlasováno 
Pro: 3  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, O. Štarha). 
 
 
 

7. Zahájení VŘ na TDI stavby "Společenské a kulturní centrum" 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbu Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-011 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/14 z 21. 1. 2014 (7 mil. Kč) 
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Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Projektová dokumentace pro stavební povolení je 
hotová, pro podání žádosti o stavební povolení čekáme na zbývající vyjadřovačky. Probíhají práce na 
projektu po provedení stavby - předpoklad dokončení v červenci, v srpnu by mohla ještě proběhnout 
kontrola položkového rozpočtu. Doporučujeme vybrat TDI již při přípravě projektu z důvodů kontroly 
technického řešení a nákladů stavby. Předpokládaná hodnota dle našeho odhadu je 890 tis. Kč bez 
DPH. 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. arch. Milan Rak   3.  Ing. arch Ivana Smětáková 
4. Ing. Miluše Macková   4.  Ing. Petr Němec 
5. Ing. Jindřiška Honců   5.  Ing. Dagmar Ševčíková 
 
Přílohy: A - výzva 

B - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – smlouvu bychom měli podepsat, až když financování celé rekonstrukce KD schválí ZM. 
D. Sukalovský – navrhuje dát do smlouvy klauzuli, že pokud nebude stavba zahájena, tak je smlouva 
neplatná. 
O. Štarha – myslí si, že je to automatické. 
Z. Kříž – navrhuje dále zakázku nedělit. 
D. Holman – ptá se, kdy bude technický dozor vybrán? 
O. Štarha – někdy o prázdninách. 
Z. Kříž – ptá se, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení? Žádá oslovit co nejvíce zájemců. 
D. Holman – bylo by dobré, aby na technický dozor investora byli osloveni jen ti, s nejlepšími 
referencemi. Není jich zas tak málo. 
D. Sukalovský – bylo by dobré oslovit i pana Zacpala, co dělal technický dozor investora (dále jen 
„TDI“) při stavbě Wellness Kuřim. 
O. Štarha – technický dozor dokáže ušetřit spoustu peněz. 
 
 
Na jednání se v 14,45 hod. dostavila Ing. J. Honců – referentka odboru investičního a S. Bartoš – 
vedoucí odboru investičního. Z jednání se vzdálil O. Štarha. 
 
 
D. Holman – ptá se, kdy proběhne schválení smlouvy s TDI? 
J. Honců – 14 dní bude zveřejněna výzva a otevírání obálek bude 6. 6. 2014. Rada města dne 17. 6. 
2014 může výsledky schválit. Smlouva obsahuje ustanovení, že se podmiňuje realizací. 
 
 
Na jednání se vrátil v 14,46 hod. O. Štarha. 
 
 
J. Honců – dne 17. 6. 2014 vybereme TDI a tento bude v měsících červen + červenec kontrolovat 
projekt. Do konce července odevzdá pracovní verzi projektu a rozpočtu a minimálně 14 dní v srpnu 
bude TDI projekt a rozpočet kontrolovat. Do konce srpna chce provést kontrolu, než provede výběrové 
řízení. Zahájení výběrového řízení bude 1. 8. 2014 a to předběžným oznámením. 
D. Holman – ptá se, kdy schválíme zahájení zakázky? 
J. Honců – v červenci. 
S. Bartoš – to je brzo, to nebude schválen projekt. 
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J. Honců – výběrové řízení bude trvat 4 měsíce, a to je vč. předběžného oznámení. Výzva musí být 
zveřejněna min. 1,5 měsíce. 
D. Holman – ptá se, kdy bude zahájení? 
J. Honců – dne 20. 8. 2014 musí rada města schválit zadávací dokumentaci. Na všem se už pracuje. 
Čtyři měsíce začínají už 1. 8. 2014, tzn. dne 1. 8. 2014 proběhne předběžné oznámení a 1. 9. 2014 
bude zveřejněna výzva k podání nabídek, lhůta pro podání nabídek bude 1,5 měsíce. Na provedení 
kontroly výběrového řízení bude 14 dní. Poté rada města schválí uzavření smlouvy a 1 měsíc bude 
pro námitky. 
D. Holman – navrhuje tento pracovní harmonogram příprav akce „Rekonstrukce KD Kuřim“: 
V roce 2014: 
28. 5.  zahájení VŘ na výkon TDI a koordinátora BOZP 
11. 6.   RM – projednání materiálu pro jednání ZM (zejména financování stavby) 
17. 6.  ZM – schválení financování stavby 
07/2014 výběrové řízení na dodavatele úvěru a žádost o dotaci  
do 31. 7.  dokončení pracovní verze PD pro provedení stavby 
do 1. 8.  předběžné oznámení o zahájení VŘ na zhotovitele stavby 
do 11. 8.  projednání PD v poradních orgánech samosprávy a v RM  
do 15. 8.  zapracování připomínek TDI, RM a poradních orgánů samosprávy 
20. 8.  RM -  schválení výzvy a zadávací dokumentace pro VŘ na zhotovitele stavby 
  RM – schválení výpovědí nájemcům KD (3 měsíční výpovědní lhůta) 
3. 11.  RM – výběr zhotovitele stavby 
4. 11.  zahájení příprav pro předání staveniště 
30. 11.  ukončení nájmů v objektu KD a předání staveniště 
15. 12.  zahájení stavby 
2015   průběh a ukončení stavby (do 31. 12. 2015) 
 
 
Na jednání se dostavila Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
J. Viktorinová – ptá se, co dělat s nábytkem z kulturního domu? Má ukončit nájmy a najít náhradní 
prostory pro zařízení? 
O. Štarha – mělo by se všechno vyklidit. V půlce listopadu 2014 bude sál na ul. Popkova hotov, něco 
se převeze tam. O tomto ale spíše jednat s J. Brabcem. 
J. Viktorinová – kam umístit vybavení restaurace (boxy, stoly, židle)? Lze využít prostor kotelny na ul. 
Na Královkách? Musí hledat vhodné skladovací prostory. 
O. Štarha – dalo by se uvažovat o ubytovně Adria, tak jsou volné prostory. 
D. Holman – žádá o projednání v komisi stavební. 
 
 
Z jednání odešla v 15,10 hod. J. Honců a J. Viktorinová. 
 
 
Přijaté usnesení: 268/2014 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na zhotovení zakázky 

malého rozsahu na služby s názvem „ Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbu 
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a harmonogram dle zápisu a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
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8. Zahájení VŘ „MŠ Komenského Kuřim, rekonstrukce 
elektroinstalace“ 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „MŠ Komenského Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-008 
Zajišťující odbor (ZO): MŠ, OI  
Zajištěno v rozpočtu města: z investičního fondu (předpoklad 1.719 tis. Kč bez DPH) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Předmětem plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce je zhotovení díla v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované spol. 
UNIPROJEKT spol. s r.o., Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov, z 04/2014. Jedná se především 
o výměnu stávajících rozvaděčů, zhotovení nových světelných a zásuvkových rozvodů, osazení 
nových osvětlovacích soustav a zásuvek, rekonstrukce se netýká prostor kuchyně, součástí zakázky 
však bude zapojení modernizované kuchyně do nových rozvodů. Dále se bude jednat o úpravy 
slaboproudých rozvodů, rozvody EZS a DT budou přesunuty pod omítku, rozvody z obou konců 
budovy budou spojeny kabelovým roštem na půdě. Nově se bude provádět strukturovaná kabeláž 
k PC v kancelářích a na pracovních stolech ve třídách, vč. nového rozvaděče - Racku. Veškeré 
rozvody budou vedeny pod omítkou. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je MŠ Zborovská, úhrada bude čerpána z investičního fondu. 
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. Jiří Filip Koláček, MBA   1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Oldřich Štarha    2. Zdeněk Kříž  
3. Ing. Petr Němec    3. Ing. Miluše Macková 
4. Mgr. Lenka Slámová    4. Mgr. Hana Němcová 
5. Ing, Jindřiška Honců    5. Silvie Peřinová 
 
Přílohy: A - výzva rekonstrukce elektroinstalace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 269/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „MŠ Komenského Kuřim, rekonstrukce 
elektroinstalace“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
Z jednání odešel v 15,15 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

9. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií 
a akumulátorů 
 
Společnost ECOBAT s.r.o. předložila návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru přenosných baterií 
a akumulátorů. Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce partnera a provozovatele při 
zpětném odběru přenosných baterií. Provozovatel se zavazuje zřídit místa zpětného odběru podle 
přílohy č. 1 této smlouvy, poskytnout partnerovi technické vybavení pro zřízení míst zpětného odběru, 
zajistit bezplatný odvoz odebraných baterií ze shromažďovacího místa a zajistit jejich předání pouze 
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osobě oprávněné ke zpracování nebo k materiálovému využití odpadních baterií. Partner se zavazuje 
zpětně odebírat baterie od konečných uživatelů a provozovat místa zpětného odběru. 
Za to se společnost ECOBAT s.r.o. zavazuje městu platit odměny. 
 
Přílohy: A - smlouva-ECOBAT 

B - příloha ke smlouvě 
C - všeobecně obchodní podmínky-ECOBAT 

 
Přijaté usnesení: 270/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru 

přenosných baterií a akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o., se sídlem 
Soborská1302/8,160 00 Praha 6. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

10. Darovací smlouva - oslavy 50 let povýšení na město 
 
V letošním roce oslaví město Kuřim výročí 50 let povýšení na město. K této příležitosti jsou 
naplánovány oslavy města v termínu 13. - 15. 6. 2014. V rámci oslav bude vysvěcen kuřimský 
městský prapor. Za tím účelem město objednalo výrobu slavnostního ručně vyšívaného praporu 
v ceně 41.672,- Kč vč. DPH a žerď se stojanem v ceně 6.183,- Kč vč. DPH. 
Město Kuřim bylo osloveno společností Tyco Electronics Czech s.r.o., Kuřim, která projevila zájem 
v rámci své propagace přispět městu na pořádané oslavy. Dle domluvy daruje společnost městu celou 
částku na výrobu praporu a dále zajistí ceny pro soutěžící plaveckých závodů a nějaké drobné dárky 
pro všechny děti, které se závodů zúčastní. 
Po městu Kuřim žádá společnost za výše uvedený dar propagaci - její logo bude umístěno na 
plakátech, a ředitel společnosti bude přizván ke slavnostnímu svěcení praporu. 
Žádáme radu města o schválení přiložené smlouvy. 
 
Přílohy: A - Darovací smlouva Tyco 
 
Přijaté usnesení: 271/2014 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Tyco 

Electronics Czech s.r.o., IČ 48910791, se sídlem K AMP 1293, Kuřim, na 
poskytnutí finančního daru ve výši 47.855,- Kč na výrobu městského praporu 
v rámci oslav 50. výročí povýšení Kuřimi na město. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

11. 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 
 
Přijaté usnesení: 272/2014 - RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2013. 
Hlasováno 
Pro: 3  Proti: 0  Zdržel se: 1 (D. Holman) Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
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12. Zpráva o hospodaření 2013 MŠZ 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu 
D odst. 16 písm. e) zřizovací listiny výroční zprávu o hospodaření za rok 2013 (vizte příloha ZoH). 
 
Přílohy: A - Zpráva o hospodaření 2013 MŠZ 
 
Přijaté usnesení: 273/2014 - RM schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2013 Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

13. Zpráva o hospodaření ZŠJ 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 
16 písm. e) zřizovací listiny výroční zprávu o hospodaření za rok 2013 (vizte příloha ZoH). 
 
Přílohy: A - Zpráva o hospodaření 2013 ZŠJ 
 
Přijaté usnesení: 274/2014 - RM schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2013 Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

14. Zpráva o hospodaření ZŠT 
 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu 
D odst. 16 písm. e) zřizovací listiny výroční zprávu o hospodaření za rok 2013 (vizte příloha ZoH). 
 
Přílohy: A - Zpráva o hospodaření 2013 ZŠT 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, zda může být příjem z hospodářské činnosti cca 950 tisíc Kč? 
O. Štarha – myslí si, že se jedná o příjmy z pronájmů a fotovoltaiky. 
 
Přijaté usnesení: 275/2014 - RM schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2013 Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255/56, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

15. Zlepšený výsledek hospodaření MŠZ 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) zřizovací 
listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 (dále ZVH) do 
fondů (vizte příloha); 
 
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 do fondů: 
 
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887/5, okres Brno - venkov, příspěvková organizace: 
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ZVH je 2 846,74 Kč 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)     569,35 Kč (20%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  2 277,39 Kč (80%) 
 
Poznámka: 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 
 
Přílohy: A - Návrh na rozdělení ZVH 2013 MŠZ 
 
Přijaté usnesení: 276/2014 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace za rok 2013 
a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

16. Zlepšený výsledek hospodaření ZŠJ 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace 
Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) zřizovací 
listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 (dále ZVH) do 
fondů (vizte příloha); 
 
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 do fondů: 
 
Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813/5, okres Brno - venkov, příspěvková organizace: 
ZVH je 3 254,00 Kč 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)     651,00 Kč (20%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  2 603,00 Kč (80%) 
 
Poznámka: 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 
Rada města u příspěvkových organizací, které zřizuje, dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nově schvaluje účetní uzávěrku k 31. 12. 
2012. 
 
Přílohy: A - Návrh na rozděl. ZVH 2013 ZŠJ 
 
Přijaté usnesení: 277/2014 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813/5, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2013 
a souhlasí s jeho rozdělení do fondů dle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
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17. Zlepšený výsledek hospodaření ZŠT 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255/56, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) zřizovací 
listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 (dále ZVH) do 
fondů (vizte příloha); 
 
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 do fondů: 
 
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255/56, okres Brno - venkov, příspěvková organizace: 
ZVH je 124 183,14 Kč 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů:   
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    24 837,00 Kč (20%) 
b) Fond odměn (max. 80%ZVH)    99 346,14 Kč (80%) 
 
Poznámka: 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 
 
Přílohy: A - Návrh na rozdělení ZVH 2013 ZŠT 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – výše fondu odměn se mu zdá vysoká. Navrhuje rozdělení do rezervního fondu 60% a do 
fondu odměn 40%. 
D. Holman – navrhuje spíše 50 % na 50 %. 
Z. Kříž – souhlasí s návrhem D. Holmana. 
 
Přijaté usnesení: 278/2014 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255/56, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2013 
a souhlasí s jeho rozdělení do fondů dle návrhu se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

18. Odpisový plán 2014 MŠZ 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi ke schválení odpisový 
plán na rok 2014 (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - Odpisový plán MŠZ 2014 
 
Přijaté usnesení: 279/2014 - RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887/5, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2014 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

13 

19. Odpisový plán 2014 ZŠJ 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán na 
rok 2014 (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - Odpisový plán ZŠJ 2014 
 
Přijaté usnesení: 280/2014 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy, Kuřim, Jungmannova 

813/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2014 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

20. Odpisový plán 2014 ZŠT 
 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán 
na rok 2014 (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - Odpisový plán ZŠT 2014 
 
Přijaté usnesení: 281/2014 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy Kuřim, Tyršova 1255/56, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2014 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

21. Účetní uzávěrka 2013 MŠZ 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, od roku 2013 schvaluje rada města účetní uzávěrku 
k rozhodnému datu. 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi ke schválení účetní 
uzávěrku k 31. 12. 2013 (vizte přílohy). 
 
Přílohy: A - Rozvaha MŠZ 

B - Výkaz zisku a ztráty MŠZ 
C - Příloha MŠZ 

 
Diskuse: 
O. Štarha – žádá zaměnit označení závěrka místo uzávěrky. 
 
Přijaté usnesení: 282/2014 - RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31. 12. 2013 Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

22. Účetní uzávěrka 2013 ZŠJ 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, od roku 2013 schvaluje rada města účetní uzávěrku 
k rozhodnému datu. 
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Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení účetní uzávěrku 
k 31. 12. 2013 (vizte přílohy). 
 
Přílohy: A - Rozvaha ZŠJ 

B - Výkaz zisku a ztráty ZŠJ 
C - Příloha ZŠJ 

 
Přijaté usnesení: 283/2014 - RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31. 12. 2013 Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

23. Účetní uzávěrka 2013 ZŠT 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, od roku 2013 schvaluje rada města účetní uzávěrku 
k rozhodnému datu. 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi ke schválení účetní uzávěrku 
k 31. 12. 2013 (vizte přílohy). 
 
Přílohy: A - Rozvaha ZŠT 

B - Výkaz zisku a ztráty ZŠT 
C - Příloha ZŠT 

 
Přijaté usnesení: 284/2014 - RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31. 12. 2013 Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255/56, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

24. Výhled investičních akcí 2014 - 2018 
 
Předložený materiál je novou verzí průběžně aktualizované tabulky investičních akcí, velkých oprav 
a nákupů připravovaných městem Kuřim pro období 2014 - 2018. 
Vychází z údajů poskytnutých pracovníky OI, ale i z usnesení a jednání samosprávy věnujících se 
přípravě investičních záměrů. 
V tabulce předjímám financování rekonstrukce KD úvěrem (částečně i dotací), přičemž tato skutečnost 
se v tabulce promítá ve sníženém rozpočtovém saldu, tj. v nižší „rozpočtové rezervě“, která zbývá 
k rozdělení na jiné než provozní výdaje. Je třeba se zabývat refinancováním úvěrů města společně se 
zajištěním úvěru na akci Rekonstrukce kulturního domu. Příslušný materiál by měl být předložen na 
nejbližším jednání ZM. Aby zastupitelé mohli ve věci úvěru rozhodnout s přehledem (přiměřeným 
aktuálně dostupným informacím), je vhodné poskytnout jim komplexnější a dlouhodobější přehled 
o směřování města v oblasti investic a o možnostech jejich financování. Tato tabulka je živým 
dokumentem, do kterého si nejen orgány města, ale jistě i každý jednotlivý zastupitel (příp. kandidát 
do ZM) může „vkládat“ své vlastní představy. Podstatné ale je, že je díky tomu může (měl by) 
posuzovat v kontextu již započatých akcí města, které jsou základem této tabulky. 
 
Finanční situace města Kuřim je pochopitelně v mnoha ohledech závislá na řadě vnějších okolností, 
jako je např. vývoj ekonomiky a výběr daní, případně změny zákonů (pozitivně se může projevit 
uvažovaná změna rozpočtového určení daní ve prospěch měst, kde působí významní 
zaměstnavatelé). 
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Při rozhodování o záměrech města je třeba daleko citlivěji zvažovat a rozlišovat, zda investiční akce 
má řešit to nezbytné, anebo to nezbytné + „vždy něco navíc“. 
 
Na druhou stranu je na místě konstatovat, že vybavenost města pokud jde o objekty sociální 
infrastruktury je dnes na velice solidní úrovni. V porovnání se srovnatelnými městy postrádá město 
Kuřim (z nákladnějších staveb) pouze standardní sportovní halu. Z 50 sledovaných velikostně 
srovnatelných měst jen cca 10% měst halu nemá, resp. nemá a nestaví). Pro financování stavby haly 
se zatím nepodařilo najít dostatečné zdroje. To se ale může změnit, jakmile bude dokončen projekt. S 
projektem lze finanční zdroje (dotace) najít podstatně jednodušeji. 
 
Značně problematická je oblast investic do technické infrastruktury, především kanalizace a vodovodů. 
Město je v této oblasti vázáno jednak smluvním závazkem vůči provozovateli - BVK, a.s., jednak 
Plánem obnovy kanalizační sítě. Oba závazky lze sice označit za poměrně iracionální, jsou však 
platné, byť nejsou po městu prakticky nijak vymáhány. V tabulce uvedené investice do kanalizační sítě 
odráží pouze závazek vyplývající z nájemní smlouvy s BVK, nikoliv výše zmíněný plán obnovy. 
 
Materiál je předložen k diskusi ve stavební komisi RM dne 26. 5. 2014 - závěry z jednání budou 
předloženy RM. 
 
Přílohy: A - Výhled investic Kuřim 20. 5. 2014 k diskusi 
 
 
 
Na jednání se dostavil S. Bartoš – vedoucí oboru investičního. 
 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – s jakým výsledkem byl materiál projednán v komisích? 
D. Holman – zásadní připomínky nebyly vzneseny. 
S. Bartoš – komise generuje několik podnětů z každého zasedání. 
D. Holman – je povinností samosprávy, aby na akce, které započala, měla finanční prostředky. Je 
důležité rozhodnout, které akce jsou nutné a které ne. 
D. Sukalovský – generel dopravy do toho zapadá. 
D. Holman – toto si zaslouží samostatné projednání. U rekonstrukce kulturního domu je cena uvedena 
včetně DPH. 
Z. Kříž – cizích subjektů v KD tolik není a nebude. Spíše se bude jednat o neziskové subjekty. 
S. Bartoš – město musí zůstat vlastníkem a musí se pronajmout plátci DPH. 
 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,45 hod. Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního. 
 
 
 
A. Varmužka – musí se promyslet. Podle něj to nebude jednoduché. Myslí si, že by se to mohlo 
pronajmout tomu, kdo bude plátcem DPH. Ale toto je pouze jeho domněnka a spíše by ji měl ověřit 
daňový poradce. 
D. Holman – žádá toto zjistit do jednání zastupitelstva. Dále návrh a podmínky soutěže a musí být 
řečeno, jestli bude úvěr o 21 % dražší nebo o 21 % nižší. 
O. Štarha – společnost s ručením omezeným je obchodní společnost a je vytvořena na základě 
vytváření zisku. Můžeme se dostat do střetu se zákonem. 
D. Holman – pokud by to byla příspěvková organizace? 
A. Varmužka – nezáleží na formě. 
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D. Holman – žádá předložit do zastupitelstva města financování a schválení stavby kulturního domu 
za investiční náklady, které musí být známy. Dále musíme vědět, na kolik let bude úvěr, v jakém 
rozmezí a tyto údaje budou zadány ve výběrovém řízení. Toto potom může hned schválit rada města. 
A. Varmužka – pokud se bude jednat o úvěr ve výši 100 mil. Kč, potom to bude v nejpřísnějším 
režimu. 
D. Holman – ve Výhledu investičních akcí - u položky kulturního domu je uvedeno 0 Kč, ale 
neznamená to, že se nebude stavět. Žádá uložit průběh zpracování „Výhledu investičních akcí 2014 – 
2018“ na společném serveru „I“ a zajistit přístup pouze těm, kteří na tom budou pracovat. 
 
Přijaté usnesení: 285/2014 - RM bere na vědomí Výhled investičních akcí 2014 - 2018 a ukládá 

odboru investičnímu MěÚ Kuřim provádět průběžnou aktualizaci tohoto materiálu. 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
Z jednání odešel v 16,05 hod. Ing. A. Varmužka. 
 
 
 

25. Zápis komise stavební ze dne 26. 5. 2014 
 
Dne 26. 5. 2014 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. 
Na programu byly projednány žádosti fyzický a právnických osob, žádosti OMP a prezentace výhledu 
investic na rok 2015 - 2018 

1. Odkup pozemku parc. č. 2994/12 v k. ú. Kuřim 
2. Odkup pozemku parc. č. 2473 v k. ú. Kuřim 
3. Rekonstrukce RD parc. č. 1138/37 v k. ú. Kuřim 
4. Rekreační domek parc. č. 838/1 v k. ú. Kuřim 
5. Rekonstrukce parkovací plochy před domy č. p. 1256 1257, Kuřim 
6. Prezentace výhledu investic 2015 - 2018 
7. Administrativní budova společnosti OKNOSTYL - Kuřim 
8. Rekonstrukce objektu na ul. Brněnská č. p. 200, Kuřim  
9. Stavba ORGAPOL II na pozemku parc. č. 2994/82, 2994/11, 2994/25 společnosti 

ORGAPOL a.s.  
10. Přístavba RD na ul. Dušínova 1513, Kuřim 
11. Novostavba RD parc. č. 412 v k. ú. Kuřim 
12. Bytové domy sv. Ján, Kuřim - změna stavby 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 26. 5. 2014 
 
Diskuse: 
 
Z jednání se vzdálil v 16,06 D. Holman. 
 
 
Bod č. 1 – na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 3 – schvaluje 
Pro: 3. 
 
 
Na jednání se vrátil v 16,08 hod. D. Holman. 
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Bod č. 4 – na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 8 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – respektovat doporučení komise. 
Pro: 4. 
 
Bod č. 9 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 10 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
 
D. Sukalovský – žádá dopisovat k bodům programu i lokalitu, umístění objektů apod. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16,13 hod. D. Holman. 
 
 
Bod č. 11 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
 
Bod č. 12 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Přijaté usnesení: 286/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 26. 5. 

2014 v bodech 1, 4, 6, 8, 11, schvaluje body 2, 3, 5, 7, 9, 10 a 12. 
Hlasováno 
Pro: 3  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
Na jednání se v 16,16 hod. dostavil J. Koláček. 
 
 
 

26. Zápis z komise dopravy dne 14. 4. 2014 - bod č. 8 
 
RM si vyžádala dle zápisu nové předložení materiálu z jednání komise dopravy dne 14. 4. 2014, 
včetně přílohy k bodu č. 8 jednání komise.  
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 14. 4. 14 

B - odpověď na žádost BUS 91  
 
Diskuse: 
Bod č. 8 – schvaluje: 
Pro: 4. 
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Přijaté usnesení: 287/2014 - RM schvaluje závěr z jednání komise dopravy ze dne 14. 4. 2014 
v bodě č. 8. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (D. Holman). 
 
 
 

27. Zápis z komise dopravy 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z komise dopravy dne 26. 5. 2014. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 26. 5. 14 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
D. Sukalovský – DIPČR vydalo nedoporučující stanovisko. 
Pro: 1 (D. Sukalovský), zdrželi se 3, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 2 – nebylo řešeno stavební komisí. 
Nebylo hlasováno. 
 
Bod č. 3: 
S. Bartoš – upozorňuje, že k úbytku parkovacích míst dojde. 
D. Sukalovský – žádá předložit materiál do dalšího jednání rady města a pozvat Ing. Jarolíma. 
 
Bod č. 4 – projednáno. 
Nebylo hlasováno. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 8 – bere na vědomí 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 288/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 

26. 5. 2014 a schvaluje body č. 5, 6 a neschvaluje bod č. 1 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (D. Holman). 
 
 
 

28. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 
V měsíci červnu 2014 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 27. 5. 2014. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis ze šetření 

B - zápis komise 
C - pořadník DPS 
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Přijaté usnesení: 289/2014 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 
s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 6. 2014 dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (D. Holman). 
 
 
 

29. Rozhodnutí o přidělení zakázky - Hasičská zbrojnice Kuřim 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Hasičská zbrojnice Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-006 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM, RO z 11. 3. 2014 (3.065 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 30. 4. 2014 a sejmuta dne 26. 5. 2014. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 7 firem. Nabídku odevzdalo celkem 8 uchazečů. Na prvním 
jednání hodnotící komise dne 23. 5. 2014 - proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly úplnosti 
nabídek, do 27. 5. 2014 byly vyzvány 4 firmy k doplnění dokladů. Dne 28. 5. 2014 proběhlo druhé 
jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka firmy, AVENZO VICE a.s., Křižíkova 2988/68g, Královo Pole, Brno 612 00, IČ 27686680, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.203.371,- Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - rozhodnutí o přidělení zakázky 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 290/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Hasičská zbrojnice Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
AVENZO VICE a.s., Křižíkova 2988/68g, Královo Pole, Brno 612 00, IČ 27686680, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.203.371,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (D. Holman). 
 
 
 

30. RŮZNÉ 
 
D. Holman – předložil do diskuse návrh nové Vyhlášky o spádových obvodech, která upravuje velikost 
jednotlivých obvodů. 
O. Štarha – myslí si, že to nepomůže. 
D. Holman – na dalších opatřeních se pracuje. 
A. Zimmermannová – požádala o stanovisko referentku školství, aby zjistila počet dětí v jednotlivých 
ulicích. 
 
 
O. Štarha – občané města si stěžují, že v případě výpadku elektrického proudu o tomto nejsou 
informováni. 
D. Sukalovský – je to zákonná povinnost dodavatele. Pokud město o tomto výpadku ví, potom 
informace zveřejňuje na webových stránkách města, na facebooku města a hlásí se to rozhlasem. 
O. Štarha – bylo by dobré, podat tuto informaci předsedům společenství vlastníků bytových jednotek. 
D. Sukalovský – toto by bylo lépe zkonzultovat s vedoucí odboru majetkoprávního. 
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S. Bartoš – informuje, že dodavatelé energií mají na svých webových stránkách službu, do které se 
zaregistrujete, a potom Vás dodavatelé informují o výpadku včas. 
A. Zimmermannová – tato získaná informace bude zveřejněna. 
 
 
Z. Kříž – účetní závěrky a hospodaření příspěvkových organizací města měly být předkládány 
a projednávány v poradních orgánech města. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,33 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 28. 5. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 21. 5. 2014 
  1A - plnění usnesení RM 
2 Manž. Jakešovi x město Kuřim - záměr na směnu pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
  2A - pozemky manž. Jakešových 
  2B - pozemek města 2904_37 
3 Dana Kalová - zrušení přijatého usnesení 
4 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
  4A - výzva k předložení nabídky 
  4B - návrh členů komise a náhradníků  
5 Jan Krich - prodloužení nájemní smlouvy 
6 Roman Pekárek - žádost o ubytování 
7 Zahájení VŘ na TDI stavby "Společenské a kulturní centrum" 
  7A - výzva 
  7B - smlouva 
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8 Zahájení VŘ „MŠ Komenského Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace“ 
  8A - výzva rekonstrukce elektroinstalace 
  8B - smlouva 
9 Smlouva o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů 
  9A - smlouva-ECOBAT 
  9B - příloha ke smlouvě 
  9C - všeobecně obchodní podmínky-ECOBAT 
10 Darovací smlouva - oslavy 50 let povýšení na město 
  10A - Darovací smlouva Tyco 
11 Kronika města Kuřimi 
  11A - Kronika Kuřimi 2013 
12 Zpráva o hospodaření 2013 MŠZ 
  12A - Zpráva o hospodaření 2013 MŠZ 
13 Zpráva o hospodaření ZŠJ 
  13A - Zpráva o hospodaření 2013 ZŠJ 
14 Zpráva o hospodaření ZŠT 
  14A - Zpráva o hospodaření 2013 ZŠT 
15 Zlepšený výsledek hospodaření MŠZ 
  15A - Návrh na rozdělení ZVH 2013 MŠZ 
16 Zlepšený výsledek hospodaření ZŠJ 
  16A - Návrh na rozděl. ZVH 2013 ZŠJ 
17 Zlepšený výsledek hospodaření ZŠT 
  17A - Návrh na rozdělení ZVH 2013 ZŠT 
18 Odpisový plán 2014 MŠZ 
  18A - Odpisový plán MŠZ 2014 
19 Odpisový plán 2014 ZŠJ 
  19A - Odpisový plán ZŠJ 2014 
20 Odpisový plán 2014 ZŠT 
  20A - Odpisový plán ZŠT 2014 
21 Účetní uzávěrka 2013 MŠZ 
  21A - Rozvaha MŠZ 
  21B - Výkaz zisku a ztráty MŠZ 
  21C - Příloha MŠZ 
22 Účetní uzávěrka 2013 ZŠJ 
  22A - Rozvaha ZŠJ 
  22B - Výkaz zisku a ztráty ZŠJ 
  22C - Příloha ZŠJ 
23 Účetní uzávěrka 2013 ZŠT 
  23A - Rozvaha ZŠT 
  23B - Výkaz zisku a ztráty ZŠT 
  23C - Příloha ZŠT 
24 Výhled investičních akcí 2014 - 2018 
  24A - Výhled investic Kuřim 20. 5. 2014 k diskusi 
25 Zápis komise stavební ze dne 26. 5. 2014 
  25A - zápis komise stavební 26. 5. 2014 
26 Zápis z komise dopravy dne 14. 4. 2014 - bod č. 8 
  26A - zápis z komise dopravy 14. 4. 14 
  26B - odpověď na žádost BUS 91  
27 Zápis z komise dopravy 
  27A - zápis z komise dopravy 26. 5. 14 
28 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
  28A - zápis ze šetření 
  28B - zápis komise 
  28C - pořadník DPS 
29 Rozhodnutí o přidělení zakázky - Hasičská zbrojnice Kuřim 
  29A - rozhodnutí o přidělení zakázky 
  29B - smlouva 


