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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 20/2014 konané dne 11.06.2014 
 
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. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,00 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
Rada města je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
  

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 6. 2014 

2 Žádost o čerpání IF ZŠT 

3 Žádost o vyřazení nepotřebného majetku ZŠT 

4 Gajane Karapetjanová - nájemní smlouva na dobu neurčitou 

5 Tomáš Plavec - žádost o ukončení nájemní smlouvy 

6 Ladislav Horáček - žádost o směnu služebního - městského bytu 

7 Věra Petrželová - přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy 

8 Richter Pavel – prodloužení smlouvy o ubytování 

9 Manželé Kučkovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

10 Manželé Dobiášovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

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

12 Licenční smlouva - použití fotografií 

12/1 Licenční smlouva - použití fotografií 

12/2 Licenční smlouva - použití fotografií 

13 Uzavření nájemní smlouvy - zámecké nádvoří 

14 Podchod žst. Kuřim - Dodatek č. 2 méněpráce 

15 Rekonstrukce doskočiště-stadion Kuřim 

16 Nástěnka u vodní kaple sv. Jana 

17 Obecně závazná vyhláška o systému sběru, třídění a likvidaci komunálních odpadů 

18 Poskytnutí lesnické mapy obrysové městu Brnu pro zpracování projektu LesWeb 

19 Výjimky z dopravního značení  

20 Stanislav Kulhánek bytem Letošov 133, Nesovice – pacht pozemku na letní zahrádku  

21 Dětský klub KLUBÍČKO Kuřim – nájem pozemku pro dětské hřiště  

22 Formuláře na žádosti o dotace - výbor sportovní 
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23 Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 
1275, Kuřim 

24 Poskytnutí finančního příspěvku – Domov sv. Alžběty 

25 Poskytnutí finančního příspěvku nebo materiálního daru – Roska Brno-město 

26 Zápis v publikaci Česká republika - města a obce 

27 Žádost o souhlas s vyhlášením VŘ ZŠT 

28 Stížnost na konání ZŠT 

29 Stížnost na konání MŠZ 

30 Oprava Božích muk a vojína v katastrálním území Kuřim 

31 Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na akci „Výměna 
výplní otvorů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim 

32 Schválení nájemní smlouvy 

33 Podlicenční smlouva na filmy pro letní kino 2014 

34 Výměna výloh nám. osvobození, rozhodnutí o přidělení zakázky 

35 Městská sportovní hala, uzavření smlouvy o připojení 

36 Územní studie dopravního řešení na ul. Tišnovská, Kuřim 

37 Žádost o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 

38 Hřiště díly za Sv. Jánem, změna rozhodnutí o přidělení zakázky 

38/1 Hřiště díly za Sv. Jánem, změna rozhodnutí o přidělení zakázky 

39 ZŠ Tyršova - rekonstrukce sociálních zařízení, vyhodnocení VŘ 

 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 6. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 293/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 6. 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

2. Žádost o čerpání IF ZŠT 
 
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 
384.557,- Kč. 
 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 03. 06. 2014 je 2.497.133,71 Kč. 
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Použití investičního fondu: 
1. oprava 2x WC u tělocvičen Tyršova     62.777,- Kč 
2. oprava betonových soklů v okolí školy Tyršova   27.000,- Kč 
3. výměna hodinového zařízení Tyršova    87.280,- Kč 
4. výměna podlahové krytiny na schodišti a prostoru jídelny Tyršova 90.000,- Kč 
5. oprava vlhkého zdiva a izolace kolem schodiště u jídelny Tyršova 20.500,- Kč 
6. oprava místnosti v suterénu školy na šatnu pro ŠD Komenského 97.000,- Kč 
 
Přílohy: A - Žádost o čerpání IF ZŠT 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,10 hod. Mgr. S. Plchot – ředitel ZŠ Tyršova. 
 
 
Přijaté usnesení: 294/2014 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 

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

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

3. Žádost o vyřazení nepotřebného majetku ZŠT 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku. 
V žádosti uvedl, že majetek je zastaralý a neopravitelný. 
 
Přílohy: A - Žádost o vyřazení majetku ZŠT + seznam 

B - Vyřazovací protokoly ZŠT 
C - vyřazovací protokoly a potvrzení o převzetí zářiče a odborné likvidaci ZŠT 

 
Přijaté usnesení: 295/2014 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle seznamu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

27. Žádost o souhlas s vyhlášením VŘ ZŠT 
 
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. 
Škola má zájem o nákup konvektomatu značky Retigo B1221b v ceně 474.622,- Kč, včetně DPH. 
 
Přílohy: A - Žádost o souhlas s vyhlášením VŘ ZŠT 

B - Vyřazovací protokol - konvektomat ZŠT 
 
Diskuse: 
S. Plchot – oprava konvektomatu by byla drahá. 
Z. Kříž – zadal požadovaný typ konvektomatu do vyhledávače na internetu a zjistil, že tento lze pořídit 
již od 403.000 Kč vč. DPH. V materiálu uvedená cena 474.622 Kč se mu zdá vysoká. 
S. Plchot – jedná se pouze o nabídku, tato není závazná. 
O. Štarha – na základě výběrového řízení může být cena úplně jiná. 
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D. Sukalovský – k materiálu není přiloženo výběrové řízení, rada města schvaluje výzvu. Nyní 
navrhuje stáhnout materiál z jednání a do dalšího jednání rady města žádá předložit včetně podmínek 
výběrového řízení. 
J. Koláček – stahuje materiál z jednání. 
D. Sukalovský – navrhuje dát do podmínek nižší cenu. 
 
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 dle žádosti. 

 
 
 

28. Stížnost na konání ZŠT 
 
Dne 15. 05. 2014 byl Městu Kuřimi doručen „Výsledek šetření stížnosti“, kterou zaslala Česká školní 
inspekce, Jihomoravský inspektorát Brno (vizte inspekční zpráva). 
Stěžovatel, pan Dxxxx Bxxx (dále jen „D. B.“), zákonný zástupce žákyně 2. B třídy Kxxxxxxx Sxxxx 
Bxxxxx (dále jen „K. S. B.“) podal na ČŠI stížnost na Základní školu Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 
venkov, příspěvkovou organizaci, konkrétně na konání třídní učitelky 2. B Mgr. Daniely Vaškové (dále 
jen „třídní učitelka“) a ředitele školy Mgr. Stanislava Plchota (dále jen „ředitel školy“). 
Stížnost byla panem D. B. podána na ČŠI dne 09. 04. 2014. ČŠI ji řešila inspekční činností 16. 04. 
2014.  
1. Předmět inspekční činnosti: 
Nespokojenost s průběhem výuky TV dne 07. 04. 2014, kdy se stal dceři pana D. B. úraz (doloženo 
lékařskou zprávou z 08. 04. 2014). 
Šetření ČŠI: 

- žáci nebyli převlečeni do sportovního úboru a obutí, výuka probíhala na školním hřišti 
a časově navazovala ihned na prodlouženou přestávku, kdy mají žáci možnost pohybových 
aktivit na hřišti; 

- úraz žákyně K. S. B. nenahlásila bezprostředně po jeho vzniku; 
- ředitel školy se dozvěděl o úrazu 08. 04. 2014 od třídní učitelky, úraz se měl stát v době 

prodloužené přestávky po 3. vyučovací hodině nikoliv v hodině TV; 
- ředitel školy nařídil třídní učitelce zapsání úrazu do knihy úrazů dne 08. 04. 2014 a sepsání 

záznamu o úrazu; 
- třídní učitelka dne 07. 04. 2014 změnila stanovený rozvrh hodin a přesunula hodinu TV z 5. na 

4. vyučovací hodinu; 
- o této změně nebylo vedení školy informováno; 
- náplní hodiny byl pobyt venku, nebylo zaznamenáno v třídní knize; 
- třídní učitelka v hodině TV, ani v následující, nepostřehla žádný úraz, ani jí nebyl nahlášen; 
- dozvěděla se o něm až z e-mailu D. B., otce žákyně K. S. B., který jí zaslal dne 08. 04. 2014; 
- dle třídní knihy byli žáci na začátku školního roku seznámeni se školním řádem a poučeni 

o bezpečném chování; 
- zákonní zástupci žáků byli o školním řádu informováni na třídní schůzce dne 05. 09. 2014; 
- dle školního řádu musí být úraz průkazným způsobem ohlášen do 24 hodin od jeho vzniku; 
- stanovený termín rodiče dodrželi (e-mail a zápis v deníčku); 
- dle zápisu v knize úrazů a rozpisu zvonění není zřejmé, zda se úraz stal v době prodloužené 

přestávky nebo v hodině TV (3. vyuč. hod. 10:00 - 10:45, 4. vyuč. hod. 10:55 - 11:40; čas 
úrazu 10:40 - 10:58 hod.); 

- dle ředitele školy jsou délky přestávek upraveny pro letní období, toto však není uvedeno ve 
školním řádu a rodiče nebyli informováni (přestávka po 3. vyuč. hod. údajně prodloužena 
z 10 na 15 minut); 

- úraz byl po sdělení zákonného zástupce školou řádně zaznamenán. 
Závěr ČŠI k bodu 1.: 
Stížnost je v tomto bodě důvodná. 

- žáci nebyli převlečeni do sportovního úboru a obuvi; 
- byl porušen školní řád v kapitole „Průběh vyučování“. 

2. Předmět inspekční činnosti:  
Postup školy při řešení stížnosti D. B. na třídní učitelku 2. B třídy. 
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Šetření ČŠI: 
- ředitel školy neřešil stížnosti rodičů K. S. B. na jednání třídní učitelky; 
- dle vnitřní směrnice pro řešení stížností mají být výsledky šetření písemně oznámeny 

stěžovateli; 
- z ředitelem předložené písemné korespondence mezi školou a zákonnými zástupci žákyně 

K. S. B. vyplývá, že na e-mailovou stížnost matky ze dne 11. 10. 2014 ředitel písemně 
nereagoval. 

Závěr ČŠI k bodu 2.: 
Stížnost je v tomto bodě důvodná. 
 
Povinnost zřizovatele vyplývající z šetření ČŠI: 
ČŠI předala výsledek šetření k dalšímu řízení zřizovateli základní školy a zároveň požádala o zaslání 
informace o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Zřizovatel má povinnost 
o výsledku šetření a přijatých opatřeních informovat stěžovatele. 
 
 
Další stížnosti pana D. B. na základní školu elektronicky zaslané zřizovateli dne 16. 05. 2014 
a doplnění dne 19. 05. 2014. 
Důvody stížnosti: 

- stěžovatel opakovaně žádal ředitele školy (naposledy 05. 05. 2014) o schůzku s ním a třídní 
učitelkou ve věci nespokojenosti s jejím jednáním; 

- ředitel školy panu D. B. elektronicky odpověděl toto: „Vzhledem k faktu, že od 28. 4. 2014 již 
Vaše dcera není žákyní naší školy, považuji Vámi požadovanou schůzku s paní učitelkou 
Vaškovou za bezpředmětnou.“ 

- jednání třídní učitelky na třídní schůzce dne 24. 04. 2014, kdy bez jakýchkoliv oficiálních 
výsledků šetření ČŠI věnovala rodičovskou schůzku veřejné rozpravě o údajných bodech 
podané stížnosti; 

- třídní učitelka nezvládla jí samou rozpoutanou debatu a nereagovala, ani když na základě 
smyšlených údajných bodů stížnosti byly používány vulgarismy na osobu stěžovatele; 

- stěžovatel se cítí poškozen dezinterpretací stížnosti, čímž poškodila stěžovatele D. B. 
a hlavně jeho dceru K. S. B. (rodiče na něho pokřikovali a druhý den pokřikovali děti na jeho 
dceru, pomlouvali je, že jsou zlí lidé, ohrožují jejich učitelku, školu v přírodě, …. atd.). 

- nesprávné a nepravdivé informace poskytnuté třídní učitelkou na třídní schůzce o důvodu 
a obsahu podané stížnosti na ČŠI; 

- psychický tlak na dceru K. S. B.; 
- útok na něho ze strany rodičů žáků 2. B; 
- hrubé a neprofesionální chování třídní učitelky na třídní schůzce; 

Důsledek: 
Dne 28. 04. 2014 přeřadili zákonní zástupci dceru K. S. B., žákyni 2. B třídy, na jinou školu (ZŠ Kuřim, 
Jungmannova 813). 
Vyjádření ostatních zákonných zástupců žáků 2. B: 
Třídní důvěrnice třídy 2. B. MUDr. Iva Laštůvková osobně doručila zřizovateli základní školy „Zápis 
z třídní schůzky rodičů žáků 2. B ze dne 24. 04. 2014“, kteří podpořili třídní učitelku (viz příloha). 
Dne 28. 05. 2014 byl, jako informace, zřizovateli základní školy elektronicky doručen pochvalný dopis, 
který zaslal řediteli základní školy Mgr. Stanislavu Plchotovi zákonný zástupce žáka 2. B třídy pan 
Prokop Čupr (vizte příloha). 
Návrh řešení: 
Jedná se o vnitřní věc školy, kterou je povinen řešit ředitel školy dle platné vnitřní směrnice pro řešení 
stížností, a to tak, že na základě zjištěných skutečností učiní závěr a přijme potřebná opatření 
k nápravě. Toto potom písemně sdělí všem zúčastněním stranám (pokud proběhlo jednání se 
stranami, přiloží k zaslaným závěrům i zápis z jednání s podpisy zúčastněných). 
Navrhuji vyzvat ředitele školy, aby zřizovateli písemně doložil, jak situaci řešil a jaká přijal opatření 
k nápravě.  
Přílohami sdělení ředitele školy zřizovateli bude: 

- Školní řád 
- Organizační řád 
- Vnitřní směrnice školy pro řešení stížností 
- zápis z jednání ve věci s dotčenými stranami (pokud se konal) 
- dopis se závěry a přijatými opatřeními k nápravě zaslaný stěžovateli (pokud existuje) 
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K získání objektivních informací dávám radě města k úvaze, možnost vyslechnout všechny 
zúčastněné strany (stěžovatel, ředitel školy, třídní učitelka, třídní důvěrník třídy 2. B nebo další 
zákonný zástupce žáků třídy 2. B). Na základě takto získaných informací učinit závěr, který se potom 
písemně sdělí ČŠI a všem zúčastněným. 
 
Přílohy: A - ČŠI, průvodní dopis zřizovateli 

B - ČŠI, výsledek šetření ZŠT 
C - ČŠI, stížnost D. Baxa 
D - zřizovatel, stížnost D. Baxa 
E - Zápis z tř. schůzky ZŠT 24. 4. 14 
F - Pochvalný dopis, P. Čupr 

 
Diskuse: 
S. Plchot – p. Bxxx si stěžuje na paní učitelku Vaškovou, je to dlouhodobé. Nyní věc převzal právní 
zástupce paní učitelky. Dále toto šetřila inspekce, závěry ještě nemají. 
D. Sukalovský – je plně v kompetenci ředitele řešení stížnosti pana D. B. na paní učitelku Vaškovou. 
Vzhledem k tomu, že ředitel školy nepostupoval podle vnitřní směrnice školy a písemně nereagoval na 
stížnost rodičů, byl tento bod stížnosti shledán Českou školní inspekcí jako důvodný. Dcera D. B. kvůli 
dlouhodobým problémům přestoupila na druhou kuřimskou školu. 
S. Plchot – rodič bohužel nejedná v souladu se školou. 
D. Sukalovský – nyní řediteli školy uložíme vyřešení situace a na další radě města se tímto budeme 
zabývat. 
 
Přijaté usnesení: 296/2014 - RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 

venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi, předložit radě města 
zprávu o řešení stížnosti zákonného zástupce žákyně 2. B třídy, o přijatých 
opatřeních, včetně požadovaných příloh dle zápisu, a to do 18. 6. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
S. Plchot – sděluje stav oprav na základní škole. Dále upozorňuje, že na opravu záchodů bude 
potřebovat finanční pomoc od města. Myslí si, že mu bude chybět cca 300 tisíc Kč. 
D. Holman – ptá se, co všechno se bude opravovat? 
Z. Kříž – žádá předložit materiál s přehledem chystaných oprav, kalkulací prací a rada města se tímto 
bude zabývat. 
D. Sukalovský – potěšující je, že se na škole konečně spousta věcí napravila a dlouho neřešené 
drobnosti, jako špinavé zdi a odlepené linoleum, jsou opravené. 
O. Štarha – s tím souhlasí. Konečně jsou opravy vidět, i když drobné připomínky by měl. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14,21 hod. Mgr. S. Plchot a na jednání se dostavil v 14,22 hod. Ing. J. Sojka. 
 
 
 

40. Souhlas s realizací projektu dotovaného z JMK (bezpečnostní 
boxy na jízdní kola v areálu Wellness Kuřim) 
 
Žádám RM Kuřim o schválení jednateli Wellness Kuřim s.r.o. podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické 
dopravy v JMK v roce 2014“ a dále vypsat výběrové řízení s následnou smlouvou o dílo v odhadované 
výši 300 tis. Kč na realizaci projektu „Instalace a nákup doplňkové infrastruktury - bezpečnostních 
boxů na kola u mezinárodní cyklotrasy Eurovelo 4 v Kuřimi“. 
Bude se jednat o celkem 6 samoobslužných úschovných boxů na kola. Boxy budou umístěny na 
pozemku města Kuřim na rohu budovy v blízkosti hlavního vchodu do areálu i vchodu na letní 
koupaliště. Souhlas stavebního úřadu Kuřim k této akci byl již vydán. 
Schválená výše dotace z JMK činí 60%, tj. 180 tis. Kč, 120 tis. Kč bude financováno ze zdrojů WK 
s.r.o. 
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Diskuse: 
O. Štarha – žádost podávalo město? 
J. Sojka – žádalo Wellness Kuřim. 
D. Sukalovský – myslí si, že je to zbytečné. 
O. Štarha – spousta návštěvníků wellness jezdí na kole a tyto není kam ukládat. 
Z. Kříž – ptá se, kolik bude hrazeno z peněz města? 
J. Sojka – bude to 100 tisíc Kč. 
D. Sukalovský – provoz bude zpoplatněn? 
J. Sojka – nebude, chápe to jako doplněk služeb zákazníkům. 
D. Holman – myslí si, že by se to dalo řešit jiným způsobem. Kola by mohli přebírat plavčíci a tyto 
dávat do vyhrazených prostor. 
J. Sojka – za kola odpovídají, pokud jsou umístěny u wellness. Prostory pro umístění kol nemají. 
O. Štarha – byl by pro schválení, jedná se o trend. 
D. Holman – byl by spíše pro to pronajímat za drobný úplatek zámky a potom za tyto kola zodpovídat. 
J. Sojka – nemá dostatek pracovních sil na toto zajištění. 

 
Návrh usnesení: RM pověřuje ednatele Wellness Kuřim, s.r.o., Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, 

IČ 29213380, Ing. Jana Sojku, podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky 
a cyklistické dopravy v JMK v roce 2014“ a dále vypsat výběrové řízení 
s následnou smlouvou o dílo v odhadované výši 300 tis. Kč na realizaci projektu 
„Instalace a nákup doplňkové infrastruktury - bezpečnostních boxů na kola 
u mezinárodní cyklotrasy Eurovelo 4 v Kuřimi“. 

Hlasováno 
Pro: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) Proti: 1 (D. Holman) Zdrželi se: 2 (J. Koláček, Z. Kříž). 
Nebylo přijato. 
 
 
Z jednání odešel v 14,38 hod. Ing. J. Sojka a dostavil se p. Pavel Kučera – společnost Fuertes 
Development. 
 
 
Diskuse: 
O. Štarha – ptá se p. Kučery, zda by společnost Fuertes development povolila parkování vozidel 
návštěvníků wellness centra na pozemcích před venkovním koupalištěm. 
P. Kučera – nemyslí si, že by to mohl být problém. 
Z. Kříž – dalo by se vyřešit dohodou o zápůjčce. 
P. Kučera – může se jednat o jednostranné prohlášení. 
J. Koláček – pokud bude sepsána dohoda, potom město ponese odpovědnost. 
D. Sukalovský – to si nemyslí. 
P. Kučera – společnost Nábytkár chce zahájit výstavbu na svém pozemku. Pokud vozidla neomezí 
tuto stavbu, potom v tom nevidí problém. 
J. Koláček – návštěvníci tedy nesmí stavbu omezit. 
P. Kučera – nachystá v tomto smyslu prohlášení. 
 
O. Štarha – do zasedání zastupitelstva města bude předložen materiál týkající se Tesco Franchise 
Stores ČR a.s. 
P. Kučera – bude předloženo nejprve zrušení předkupního práva, poté schválení zřízení věcného 
břemene, týkající se pozemku 2990/4 v celkové výměře 71 m2. Dále zřízení věcného břemene, 
týkající se pozemku 2991/2 v celkové výměře 394 m2. Ještě kupní smlouvu na dešťovou kanalizaci, 
veřejné osvětlení a kruhový objezd, ostrůvky a autobusovou zastávku. 
 
 
Z jednání odešel v 14,51 hod. P. Kučera a vzdálil se D. Holman a O. Štarha. 
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4. Gajane Karapetjanová - nájemní smlouva na dobu neurčitou 
 
Paní Gajane Karapetjanová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 1121/8, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120, 1121, ul. Bezručova čtvrť, 
postaveného na pozemku parc. č. 2137/3 vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je od roku 
1999, kdy byl nájemci tento byt přidělen na základě rozhodnutí městského zastupitelstva č. 1116/99. 
Město doposud s paní Karapetjanovou opakovaně uzavíralo smlouvy na dobu určitou, vždy na dobu 
jednoho roku. Podle čl. 8 odst. 1) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města 
a bytových náhradách, může nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu 
požádat radu města o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 28. 5. 
2014 takto nájemce učinil. 
Nájemce plní své povinnosti řádně a včas a není dlužníkem města. OMP změnu nájemní smlouvy 
doporučuje. 
 
Přijaté usnesení: 297/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 1121/8 umístěný v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120, 1121 
postaveného na pozemku parc. č. 2137/3 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, paní 
Gajane Karapetjanové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

5. Tomáš Plavec - žádost o ukončení nájemní smlouvy 
 
Pan Tomáš Plavec, trvale bytem xxxxxxxxx 602 00 Brno, IČ 47941251, je nájemcem části pozemku 
parc. č. 1810 k. ú. Kuřim o výměře 56,60 m

2
, kde provozuje letní zahrádku u provozovny „restaurace 

v kulturním domě“ v Kuřimi. Smlouva o nájmu č. 2013/O/0048 byla uzavřena dne 21. 6. 2013 na dobu 
neurčitou. 
Dne 30. 5. 2014 požádal pan Plavec o ukončení smlouvy o nájmu dohodou ke dni 31. 5. 2014. 
Nájemce přislíbil uhrazení poměrné části ročního nájemného za období 1. 1. - 12. 6. 2014 ve výši 
7.075 Kč do 10. 6. 2014. 
OMP nemá námitek a doporučuje schválení dohody o ukončení nájmu ke dni 12. 6. 2014. 
 
Přílohy: A - Dohoda o ukončení NS (zahrádka) 
 
Přijaté usnesení: 298/2014 - RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu č. 2013/O/0048, jejímž 

předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1810 k. ú. Kuřim o výměře 56,60 m
2
 

s panem Tomášem Plavcem, trvale bytem xxxxxxxxxx 602 00 Brno, IČ 47941251, 
a to dohodou ke dni 12. 6. 2014. 

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

6. Ladislav Horáček - žádost o směnu služebního - městského bytu 
 
Pan Ladislav Horáček, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, je nájemcem služebního bytu 
umístěného v přízemí budovy Základní školy Jungmannova 813 v Kuřimi. Nájemní smlouva byla 
uzavřena v roce 2005 na dobu určitou, a to po dobu trvání pracovního poměru na funkci školník - 
údržbář (na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 12. 2002), mezi panem Ladislavem Horáčkem jako 
nájemcem a Základní školou Kuřim, Jungmannova 813, jako pronajímatelem. 
Dle čl. 4.3. nájemní smlouvy se nájem na dobu určitou změní na nájem na dobu neurčitou, přestane-li 
nájemce bytu, jehož nájem byl sjednán na dobu výkonu práce pro pronajímatele, vykonávat tyto práce 
z vážného důvodu na straně nájemce. Za vážný důvod na straně nájemce se považuje mj. splnění 
podmínek pro přiznání starobního důchodu. 



 

9 

 

Přípisem ze dne 27. 5. 2014 požádal pan Horáček o výměnu služebního - městského bytu. V žádosti 
uvádí, že mu byl přiznán starobní důchod, prozatím však ještě vykonává práci pro pronajímatele. Pan 
Horáček požaduje pronájem dvou menších bytů, a to byt 1+kk pro nájemce Ladislava Horáčka a byt 
1+1 pro nájemce Jana Horáčka, jelikož nechce nadále bydlet se svým vnukem. OMP nedoporučuje 
přidělení dvou bytů 1+1 panu Ladislavu Horáčkovi. 
Město Kuřim má v současné době tři volné byty (2x 2+1 a 1x 1+1), které se v nejbližší době začnou 
rekonstruovat. OMP nabídl panu Horáčkovi jeden byt 2+1, který projde rekonstrukcí, a k nastěhování 
bude cca v září 2014. Pan Horáček tuto nabídku přijal. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou. Vzhledem k tomu, že OMP v zrekonstruovaných bytech navrhuje vyšší nájemné, bude 
i v tomto případě postupovat stejně. 
Odbor majetkoprávní nesouhlasí s přidělení dvou bytů 1+1. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, jak je stávající byt velký? 
D. Sukalovský – to neví. 
Z. Kříž – pokud je velký například 4+1, potom by byl pro schválení dvou bytů. 
 
 
Na jednání se vrátil v 14,53 hod. D. Holman. 
 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s přidělením dvou bytů 1+1 panu Ladislavu Horáčkovi, trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim jako náhrady za byt služební. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, Z. Kříž)  Zdržel se: 1 (J. Koláček) 
Nehlasoval: 1 (O. Štarha). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

7. Věra Petrželová - přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy 
 
Paní Věra Petrželová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byla nájemcem obecního bytu 
č. 847/6 (2+1) umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 845, 846 a 847 v ul. nám. 
Osvobození, postaveného na pozemku parc. č. 2121 vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Paní Petrželová byla nájemcem tohoto bytu společně se svým manželem od roku 1997. V roce 2007 
opustil pan Petržela společnou domácnost a paní Petrželová se stala výlučným nájemcem 
předmětného bytu. S paní Petrželovou byla až do roku 2011 uzavírána nájemní smlouva na dobu 
určitou. Dne 30. 6. 2011 jí skončila nájemní smlouva, o prodloužení nájemní smlouvy nepožádala, byt 
nevyklidila a nadále jej užívala bez právního důvodu. 
OMP vyzval dne 7. 7. 2011 k vyklizení bytu č. 847/6 a k úhradě dlužného nájemného. Byt nevyklidila 
a nevrátila zpět pronajímateli. Město Kuřim proto u Okresního soudu Brno - venkov podalo návrh na 
vyklizení bytové jednotky. Město Kuřim je držitelem pravomocného rozsudku Okresního soudu Brno - 
venkov ve věci vyklizení bytu č. 847/6. Při soudním jednání paní Petrželová přislíbila úhradu dlužné 
částky. RM na své schůzi dne 30. 5. 2012 pod č. usn. 306/2012 schválila uzavření „rámcové smlouvy 
o provedení exekuce“ ve věci vyklizení bytu č. 847/6 s JUDr. Petrem Kociánem. Podpis smlouvy byl 
odložen. Prostřednictvím zaměstnavatele byl od měsíce srpna 2012 hrazen dluh - měsíčně bylo 
hrazeno xxxxxx Kč. 
Ke dni 30. 9. 2013 dlužila paní Petrželová částku ve výši xxxxxxx,- Kč (na nájemném - bezdůvodném 
obohacení) a částku xxxxx Kč na vyúčtování služeb za rok 2012. OMP tedy paní Petrželové dne 4. 11. 
2013 opětovně zaslal výzvu k vyklizení bytu č. 847/6 a úhradě dluhu. Paní Petrželová předmětnou 
bytovou jednotku nevyklidila a byt i nadále užívá. Dne 16. 1. 2014 byla uhrazena částka xxxxxxx,- Kč 
a dne 22. 5. 2014 částka xxxxx,- Kč (snížená o přeplatek za vyúčtování za služby za rok 2013). Tím 
byla uhrazena celá jistina dluhu. Paní Petrželová ještě dluží na poplatku z prodlení k 30. 6. 2011 
částku ve výši xxxxx Kč a na úroku z prodlení za období od 1. 7. 2011 - 22. 5. 2014 částku ve výši cca 
xxxxx,- Kč (přesnou výši vyčíslí správce bytu). OMP jednal s p. Fikarem, zaměstnavatelem paní 
Petrželové, který garantoval splacení dluhu na poplatku a úroku z prodlení formou srážek ze mzdy. 
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Dne 2. 6. 2014 požádala paní Petrželová o obnovení nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 847/6 na 
nám. Osvobození v Kuřimi. 
Od 1. 7. 2011 lze na byt nahlížet jako na byt právně volný a další úkony ve věci přidělení tohoto bytu 
se řídí Pravidly Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
Rada města však může v souladu s čl. 10 odst. 2 pravidel rozhodnout o „využití bytu jinak, než stanoví 
tato pravidla“, a to způsobem, že přidělí byt paní Věře Petrželové, trvale bytem nám. Osvobození 847, 
Kuřim a následně schválí uzavření nájemní smlouvy. 
Paní Petrželová ve spolupráci se svým zaměstnavatelem uhradila celou dlužnou částku (jistinu). OMP 
doporučuje, aby jí bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouvy budou uzavírány 
v režimu nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou tří měsíců. 
 
 
Na jednání se vrátil v 14,54 hod. O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 299/2014 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 847/6 umístěného ve III. NP 

bytového domu č. p. 845, 846 a 847 v ul. nám. Osvobození, postaveného na 
pozemku p. č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel 
Města Kuřimi č. 1/2012 „o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“, 
paní Věře Petrželové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 8. 2014 s možností prolongace 
za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. 

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

8. Richter Pavel – prodloužení smlouvy o ubytování 
 
Pavel Richter, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 20. 12. 2013 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 761/2013 ze dne 18. 12. 2013 smlouvu o ubytování 
č. 2013/O/0148, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 30. 6. 2014. 
Jmenovaný nemá nadále kde bydlet a žádá tedy RM o prodloužení smlouvy o ubytování. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 30. 9. 2014. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 300/2014 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2013/O/0148 

s Pavlem Richterem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 30. 9. 2014. 

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

9. Manželé Kučkovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
 
Manželé Miloslav a Ladislava Kučkovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádali o pronájem 
části pozemku parc. č. 812/1 k. ú. Kuřim o výměře 256 m

2
, zahrádka v lokalitě „starý rybník“ v Kuřimi. 

Na převzetí zahrádky se dohodli s družkou původního nájemce, který v roce 2010 zemřel, nicméně 
družka zahrádku až dosud užívala a hradila nájem. 
OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 812/1 k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 301/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 812/1 k. ú. 

Kuřim o výměře 256 m
2
 - zahrádka v lokalitě „starý rybník“ v Kuřimi na dobu 

neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok 
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manželům Miloslavu a Ladislavě Kučkovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim. 

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

10. Manželé Dobiášovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
 
RM schválila pod č. usnesení 228/2014 ze dne 15. 5. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
2105 k. ú. Kuřim o výměře 105 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 bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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: 302/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Milanem a Věrou 

Dobiášovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je pacht části 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.  

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

11. Volavá Marie - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
 
RM schválila pod č. usnesení 229/2014 ze dne 15. 5. 2014 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, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 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: 303/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Marií Volavou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části 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. 

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

12. Licenční smlouva - použití fotografií 
 
Město Kuřim oslovilo místní fotografický klub a fotografy s žádostí o poskytnutí fotografií pro účely 
knihy o Kuřimi a dalších propagačních materiálů. Tři fotografové městu své fotky poskytly a tyto byly 
použity. Vzhledem k tomu, že tímto krokem město ušetřilo další finanční prostředky za pořízení 
profesionálních fotografií, doporučujeme radě města uzavřít s fotografy licenční smlouvu a poskytnout 
jim licenční poplatek ve výši .... 
Počty použitých fotografií: 
Jaroslav Šubert - 90 fotek 
Hynek Vermouzek - 40 fotek 
Kateřina Polášková - 55 fotek 
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Přílohy: A - licenční smlouva fotky 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – fotografie jsou používány na propagačních materiálech města. 
D. Holman – navrhuje pro p. Šuberta částku 1.500 Kč a pro ostatní 1.000 Kč. 

D. Sukalovský – byl by spíše pro schválení částky pro p. Šuberta 2.000 Kč a ostatním 1.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 304/2014 - RM schvaluje uzavření licenční smlouvy s Jaroslavem Šubertem, 

xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na použití fotografií na propagačních materiálech města 
Kuřimi za cenu 2.000 Kč. 

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

12/1. Licenční smlouva - použití fotografií 
 
Přijaté usnesení: 305/2014 - RM schvaluje uzavření licenční smlouvy s Kateřinou Poláškovou, xx 

xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na použití fotografií na propagačních materiálech města 
Kuřimi za cenu 1.000 Kč. 

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

12/2. Licenční smlouva - použití fotografií 
 
Přijaté usnesení: 306/2014 - RM schvaluje uzavření licenční smlouvy s Hynkem Vermouzkem, 

xxxxxxxxxxx Kuřim, na použití fotografií na propagačních materiálech města Kuřimi 
za cenu 1.000 Kč. 

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

13. Uzavření nájemní smlouvy - zámecké nádvoří 
 
Dne 14. 6. 2014 bude v rámci oslav 50. výročí povýšení Kuřimi na město probíhat hlavní program 
oslav - odpoledne pro rodiny s dětmi (Y. Blanarovičová), vystoupení Nadi Urbánkové a Bokomary, 
svěcení kuřimského praporu a vystoupení kapely místní věznice. Večer bude následovat taneční 
zábava se skupinou Varan, vstupné bude 50 Kč. Vše má probíhat na zámeckém nádvoří, které je 
potřeba pro tento účel pronajmout. 
Vzhledem k tomu, že občerstvení bude zajišťovat Wellness Kuřim, jsou ceny za nájem nádvoří 
stanoveny takto: 
odpoledne: 
zahrada 10 - 18:30 1.210,- Kč 
galerie (výstava ZŠ) 1.210,- Kč 
nádvoří 13:30 - 18:30 2.420,- Kč 
20,- Kč + DPH za prodanou vstupenku, minimálně 3.000,- Kč + DPH. 
Při počtu 500 návštěvníků činí tedy celkový pronájem 14.000,- Kč + DPH. 
Žádáme radu města o schválení uvedené smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 307/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zámecké nádvoří dne 

14. 6. 2014 se SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o., Křížkovského 48, Kuřim, za podmínek dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
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14. Podchod žst. Kuřim - Dodatek č.2 méněpráce 
 
Při realizaci stavby došlo k několika změnám projektu, z nichž některé snižují cenu díla při zachování 
sledovaných parametrů projektu. 
Předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo vyčísluje méněpráce ve výši 146.520,42 Kč bez DPH, tj. 
177.289,71 Kč vč. DPH. Důvody snížení ceny jsou obsaženy ve změnových listech, které tvoří přílohy 
tohoto dodatku. 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0038. 
 
Přílohy: A - Návrh Dod.č. 2 SOD Bezbariérový podchod žst. Kuřim 

B - ZL 02- Přemístění RVO 
C - Příloha k ZL č. 02 - rozpočet 
D - ZL 04- Neprovádění poplastování madla zábradlí 
E - Příloha k ZL č. 04 Neprovádění PKO poplastováním 
F - ZL 06- Výstupní rampa změna pásu pro slepce 
G - Příloha k ZL č. 06_Výstupní rampa-MP-změna pásu pro slepce 
H - ZL 07 - Podlaha podchodu - menší výměra dlažby 
I - Příloha k ZL č. 07 Podlaha podchodu-menší výměra dlažby 
J - ZL 08 - Opěrná zeď - menší výměra úpravy komunikace - neprovádění DZ 
K -  Příloha k ZL č. 08 - opěrná zeď - menší výměra úpravy komunikace - neprovádění DZ 
L - ZL 09 - Přeložka kanalizace - menší výměra úpravy komunikace 
M - Příloha k ZL č. 09 - Přeložka kanalizace - menší výměra úpravy komunikace 
N - ZL 10 - Zastřešení výstupní rampy - menší výměra konstrukcí 
O - Příloha k ZL č. 10 - Zastřešení rampy - menší výměra konstrukcí 
P - ZL 11 - Sdělovací zařízení - neprovedení výměny nahrané zprávy v majáčcích 
R - Příloha k ZL 11 - Sdělovací zařízení - Neprovedení výměny hlasové zprávy ve 
stávajících majáčcích 

 
Přijaté usnesení: 308/2014 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 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). 
 
 
 

15. Rekonstrukce doskočiště-stadion Kuřim 
 
Odbor investiční dne 19. 5. 2014 uveřejnil na stránkách města výzvu k podání nabídek na zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce doskočiště - stadion Kuřim“. Jedná se o zakázku malého rozsahu 
typ B, zadávací řízení neschvalovala Rada města. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že byla podána pouze jedna nabídka, hodnotící komise doporučuje Radě 
města výběrové řízení zrušit. 
 
Diskuse: 
D. Holman – ptá se, proč se hned nevyhlásí nová výzva? 
A. Zimemrmannová – jedná se o zakázku malého rozsahu a zadávací řízení neschvalovala Rada 
města. 
 
Přijaté usnesení: 309/2014 - RM schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 

„Rekonstrukce doskočiště - stadion Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
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16. Nástěnka u vodní kaple sv. Jana 
 
Dne 14. 4. 2014 byly Radou města vyčleněny finanční prostředky ve výši 10.000 Kč na realizaci 
vývěsky u Vodní kaple Sv. Jana. 
OI žádá RM navýšit tuto částku o 6.500 Kč z důvodu pořízení vývěsky ve větším formátu a provedení 
barevného nátěru, který je za příplatek (černošedý nátěr vývěsky bude proveden podle mobiliáře 
v okolí kaple). 
 
Vývěska dle nabídky   14.150 Kč 
Doprava      1.115 Kč 
Osazení         810 Kč 

Celkem     16.075 Kč 
 
Přijaté usnesení: 310/2014 - RM schvaluje vyčlenění částky 6.500 Kč z „drobných investic“ na 

pořízení a instalaci vývěsky poblíž Vodní kaple Sv. Jana. 

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

17. Obecně závazná vyhláška o systému sběru, třídění... a likvidaci 
komunálních odpadů 
 
Na základě podnětu odboru dozoru a kontroly veřejné správy - oddělení dozoru Brno MV ČR byla 
zpracována nová vyhláška o sběru, třídění….a likvidaci komunálního odpadu v městě Kuřimi 
s využitím vzoru MV ČR. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zruší Obecně závazná vyhláška města 
Kuřimi č. 6/2001 ve znění vyhlášky č. 2/2006. Po doporučení rady bude předložena ke schválení 
nejbližšímu zastupitelstvu. 
 
Přílohy: A - vyhláška č. 12014, O systému shromažďování komunálního odpadu 
 
Přijaté usnesení: 311/2014 - RM doporučuje ZM schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi. 

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

18. Poskytnutí lesnické mapy obrysové městu Brnu pro zpracování 
projektu LesWeb 
 
Dopisem ze dne 26. 5. 2014 vedeným pod číslem MMB/0214726/2014 nás Magistrát města Brna 
požádal o souhlas s poskytnutím lesnické obrysové mapy na lesní porosty v majetku města Kuřimi. 
Z dopisu vyplývá, že tato data budou využita pro veřejný web s pracovním názvem LesWeb. Projekt 
má být také o důležitých událostech v lesích, jako jsou sezónní práce v lese, lesní těžby většího 
rozsahu, hromadné a sportovní akce v lese apod. Tyto informace mohou poskytovat vlastníci a správci 
lesních komplexů, ale dle sdělení Ing. Votavy z Magistrátu města Brna poskytování je dobrovolné 
a nenárokovatelné od správce tohoto projektu. 
 
Přílohy: A - dopis Magistrátu města Brna 

B - obrysová mapa zájmového území 
C - formulář poskytnutí souhlasu 
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Přijaté usnesení: 312/2014 - RM souhlasí s poskytnutím lesnické obrysové mapy z lesního 

hospodářského plánu Kuřim Magistrátu města Brna pro vytvoření projektu 
LesWeb. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 15,05 hod. D. Sukalovský. 
 
 
 

19. Výjimky z dopravního značení 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim, obdržel žádost Města Kuřim, Ing. Jaroslava Kleina, Zdeňka 
Šimana a obce Malhostovice (dále jen žadatelé) o výjimku z dopravního značení. Jedná se o povolení 
výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka Srpek o výjimku ze zákazu vjezdu na komunikaci do 
Podlesí přes retenční nádrž. Všichni žadatelé doložili kladné stanovisko Policie ČR, Specializované 
pracoviště dopravního inženýrství Brno město a Brno venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno, které je 
platné na dva roky. 
 
Seznam žadatelů o výjimku ze zákazů vjezdů, přehled vozidel, důvody 
 
Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
Škoda Felicia  BOL 4250 
Škoda Felicia  BOL 6535 
Škoda Yetti  8B0  9927 
Škoda Yetti  9B5  1313 
Škoda Octavia  4B6  8002 
Škoda Roomster 7B2  1006 
Škoda Fabia  4B6  8011 
Škoda Fabia  8B8  1011 
Důvod: kontrola a údržba majetku města, vozidla mohou řídit pověření pracovníci úřadu. 
 
Ing. Jaroslav Klein, xxxxxxxxxxxxxxxx, 666 01 Tišnov 
Micubishi Pajero, reg. značka 2B3 8979 
Důvod: žadatel pracuje pro město Kuřim - údržba lesních parcel a výkon funkce lesního hospodáře 
 
Zdeněk Šiman, xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim 
Škoda Felicia, reg. značka BZL 4591 
Důvod: žadatel provádí pro město Kuřim práce objednané odborem životního prostředí. 
 
Obec Malhostovice 
VW Passat, reg. značka 1B2  8676 
Důvod: přístup k majetku obce Malhostovice v dané lokalitě, výjimka pouze na úsek u rybníka Srpek. 
 
Přijaté usnesení: 313/2014 - RM schvaluje povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových 

vozidel u rybníka Srpek a dále na komunikaci do Podlesí přes retenční nádrž 
žadatelům dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
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20. Stanislav Kulhánek bytem xxxxxxxxxxxx, Nesovice – pacht 
pozemku na letní zahrádku 
 
Stanislav Kulhánek, bytem xxxxxxxxxxx, pošta Nesovice, požádal o pacht 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 - vizte příloha A. 
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. 
 
RM dne 15. 5. 2014 usnesením č. 231/2014 schválila záměr: 
Rada města 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 xxxxxxxxxx, Slavkov u Brna, 
IČ 01420691, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 300,- 
Kč/m2/rok s roční valorizací. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
Pan Kulhánek v průběhu projednávání žádosti změnil adresu trvalého bydliště na Letošov 133, 
Nesovice. 
OMP předkládá RM návrh pachtovní smlouvy - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 314/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se Stanislavem Kulhánkem, 

bytem xxxxxxxxxxx Nesovice, IČ 01420691, jejímž předmětem je pacht části 
pozemku parc. č. 287/1 k. ú. Kuřim o výměře 16 m

2 
k provozování „letní zahrádky“ 

na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 300,- 
Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

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

21. Dětský klub KLUBÍČKO Kuřim – 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. 
Paní Boušková působí v pronajatých prostorách v rodinném domku na ul. Legionářská 180 v Kuřimi. 
Jelikož k nemovitosti nepřísluší žádný pozemek požádala jmenovaná o pronájem části pozemku parc. 
č. 281/2 o výměře cca 50 m

2
 v k. ú. Kuřim vizte příloha A. 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.  
 
RM dne 15. 5. 2014 usnesením č. 233/2014 schválila záměr: 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 281/2 v k. ú. Kuřim o výměře cca 39 
m

2
 Daniele Bouškové, bytem xxxxxxxxx Kuřim, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 

nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh nájemní smlouvy - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
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Přijaté usnesení: 315/2014 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 281/2 v k. ú. Kuřim 
o výměře 39 m

2
 Daniele Bouškové, bytem xxxxxxxxx Kuřim, na dobu neurčitou 

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

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

22. Formuláře na žádosti o dotace - výbor sportovní 
 
Radě města Kuřimi jsou předkládány ke schválení 2 formuláře žádostí o poskytnutí dotace 
z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi na celoroční činnost a na jednorázové 
akce. 
Tyto žádosti byly předloženy ZM dne 11. 3. 2014, na jednání nebyly schváleny a bylo doporučeno 
doladit je v souladu se zákonem.  
 
Předkládané nové formuláře byly zaslány k připomínkování: 
 
Mgr. Aleně Zimmermannové, tajemnici úřadu - nemá námitek 
 
Ing. Aleši Varmužkovi, vedoucímu FO - nemá námitek  
 
Přílohy: A - formulář žádosti na celoroční činnost z PFP sport 

B - formulář žádosti na jednorázové akce z PFP sport 
 
Přijaté usnesení: 316/2014 - RM bere na vědomí 2 nové formuláře žádostí o poskytnutí dotace na 

celoroční činnost a na jednorázové akce z Programu finanční podpory sportovní 
činnosti města Kuřimi dle přílohy. 

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

23. Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě 
s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra sociálních služeb Kuřim 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim realizovalo zadávací řízení na zakázku 
malého rozsahu na rekonstrukci vody s názvem „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s 
pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“. Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města 
dne 16. 5. 2014 do 2. 6.2014. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem 13 firem. Nabídku odevzdali 
celkem 3 uchazeči. Hodnotící komise se sešla 2. 6. 2014 a provedla otevření obálek s nabídkami. Po 
otevření obálek komise posoudila nabídky. Hodnotícím kritériem byla cena. Na základě zhodnocení 
nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvýhodnější nabídka firmy Juračka Pavel, 
vodoinstalatérství, topenářství, Legionářská 1086, 664 34 Kuřim, IČ 71872175, která předložila 
nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.162.764,- Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení nabídek 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 317/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na zakázku 
„Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, 
Zahradní 1275, Kuřim“, a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
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Juračka Pavel, vodoinstalatérství, topenářství, Legionářská 1086, 664 34 Kuřim, 
IČ 71872175, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 
1.162.764 Kč vč. DPH. 

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

24. Poskytnutí finančního příspěvku – Domov sv. Alžběty 
 
Dne 23. 5. 2014 byla doručena žádost neziskové organizace Domov sv. Alžběty, 666 01 Nelepeč-
Žernůvka, Žernůvka 12, IČ 73633968, ve které žádají o finanční příspěvek pro zabezpečení 
pobytových a sociálních služeb jejich zařízení. Mezi klienty Domova patří i občanky města Kuřimi. 
Získané prostředky by byly využity na provoz Domova. 
 
V roce 2013 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. 258/2013 finanční příspěvek ve výši 2.500 Kč. 
 
Přílohy: A- žádost Domov sv. Alžběty 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhuje částku 3.000 Kč a o této hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 318/2014 - RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč 

neziskové organizaci Domov sv. Alžběty, 666 01 Nelepeč-Žernůvka, Žernůvka 12, 
IČ 73633968. 

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

25. Poskytnutí finančního příspěvku nebo materiálního daru – 
Roska Brno-město 
 
Regionální organizace ROSKA Brno-město, Srbská 53, 612 00 Brno, IČ 64331016, zaslala žádost 
o poskytnutí finančního příspěvku či materiálního daru pro tuto neziskovou organizaci. 
Toto sdružení sdružuje osoby s onemocněním roztroušená skleróza (dále jen RS) s působností 
především v Brně a okolních obcích již od roku 1995. Mezi jejich členy jsou i obyvatelé města Kuřimi. 
Získané finanční prostředky použijí pro činnost střediska. 
 
Přílohy: A - žádost Roska 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhuje částku 3.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 319/2014 - RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč na 

činnost organizace Roska Brno - město region.org. UNIE Roska v ČR, Srbská 
2741/53, 612 00 Brno, IČ 64331016. 

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

26. Zápis v publikaci Česká republika - města a obce 
 
Dne 13. 5. 2014 byla doručena od společnosti Proxima Bohemia nabídka na zápis města Kuřim 
v rozsáhlé publikaci "Česká republika - města a obce", jejíchž vydání se připravuje. 
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Loni v červnu zkusili vydat první náklad této celorepublikové knihy a ten ani ne za měsíc vyprodali. 
Proto připravují ve větším nákladu druhé rozšířené vydání. Všechny obce, i naše město, mají v knize 
jen stručný základní zápis a to je 1/6 strany A4 - jen stručné základní údaje bez fotek. Jelikož ale obce 
mají zájem o rozšířené zápisy s fotografiemi a delším textem, připravují toto vydání knihy podstatně 
rozšířenější. 
 
Možnosti zápisů: 
1/3 strany A4 (15 řádků textu + 1-2 fotografie + znak)    2.000,- 
1/2 strany A4 (20 řádků textu + 2-3 fotografie + znak)    4.000,- 
a celá strana A4 (45 řádků textu + 4 fotografie + znak) 10.000,- (ceny jsou bez DPH). 
 
Ukázky zápisů máte zpracovány v příloze. V příloze je i náhled z krajské knihy. 
Celorepubliková publikace má cca 1500 stran, jedná se o kvalitní vazbu (vazba V8) a stojí 1.200 Kč 
vč. DPH. 
Na náhled vydané publikace se můžete podívat zde: <http://www.proximabohemia.cz/nova-
publikace/> 
 
Přílohy: A - ukázka knihy 

B - ukázka prezentace kniha ČR 
C - Kuřim 1 
D - Kuřim 2 
E - Objednávka kniha ČR 

 
Diskuse: 
D. Holman – se zápisem nesouhlasí. 

O. Štarha – navrhuje dát 2 x ½ strany za cenu 8.000 Kč. 
J. Koláček – navrhuje zápis za 4.000 Kč. 
O. Štarha – navrhuje celou stranu A4 a o tomto hlasovat: 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis města Kuřimi v publikaci "Česká republika - města a obce" 

v rozsahu celé strany A4 za cenu 12.100,- Kč vč. DPH. 
Hlasováno 
Pro: 2 (O. Štarha, Z. Kříž) Proti: 2 (J. Koláček, D. Holman) 
Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
Nebylo schváleno. 
 
J. Koláček – navrhuje ½ strany A4 za cenu 4.840 Kč a o tomto hlasovat: 
 
Přijaté usnesení: 320/2014 - RM schvaluje zápis města Kuřimi v publikaci "Česká republika - města 

a obce" v rozsahu 1/2 strany A4 za cenu 4.840,- Kč vč. DPH. 
Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

29. Stížnost na konání MŠZ 
 
Dne 06. 06. 2014 byl Městu Kuřimi doručen „Výsledek šetření stížnosti“, kterou zaslala Česká školní 
inspekce, Jihomoravský inspektorát Brno (viz inspekční zpráva). 
Stěžovatelka, paní Markéta Verčimaková (dále jen „M. V.“), zákonný zástupce dcery Viktorky podala 
na ČŠI stížnost na Mateřskou školu Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou 
organizaci, konkrétně na přístup školy při výskytu pedikulózy a diskrétnost zaměstnanců školy při 
výskytu pedikulózy. 
Stížnost byla paní M. V. podána na ČŠI dne 13. 05. 2014. ČŠI ji řešila inspekční činností dne 02. 06. 
2014.  
1. Předmět inspekční činnosti: 
Přístup školy při výskytu pedikulózy. 
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Šetření ČŠI: 
- mateřská škola trvá na potvrzení od lékaře po třech dětech MŠ, jejichž rodiče nahlásili vši, že 

již je nemají; 
- stěžovatelka dala mateřské škole čestné prohlášení, protože se domnívá, že je postačující a 

lékař její dcery odmítl potvrzení vydat; 
- po ověření na KHS Brno, o zbavení vší není třeba potvrzení od lékaře. 

Závěr ČŠI k bodu 1.: 
Stížnost je v tomto bodě důvodná. 

- ze školního řádu je jasné, že zákonným zástupcům dětí nevyplývá povinnost předložit škole 
lékařské potvrzení o zbavení vší, pouze skutečnost nahlásit, což stěžovatelka splnila; 

- pedagogické pracovnice byly se školním řádem prokazatelně seznámeny a o jeho obsahu a 
vydání byli informováni i zákonní zástupci dětí; učitelky vyžadovaly lékařské potvrzení od 
zákonných zástupců v rozporu se školním řádem. 

2. Předmět inspekční činnosti: 
Diskrétnost zaměstnanců školy při výskytu pedikulózy. 

- stěžovatelka nesouhlasí s tím, aby ředitelka školy telefonicky vyžadovala potvrzení od lékaře 
její dcery nebo je posílala k lékaři jinému; toto ředitelka školy potvrdila; 

- stěžovatelka je pohoršena z nediskrétnosti ředitelky; 
Závěr ČŠI k bodu 2.: 
Stížnost je v tomto bodě důvodná. 

- ředitelka mateřské školy porušila školní řád tím, že nejednala diskrétně a nezachovala 
mlčenlivost o identitě konkrétního dítěte; ředitelka uvedla, že jednala v zájmu ochrany zdraví 
všech dětí ve škole. 

Povinnost zřizovatele vyplývající z šetření ČŠI: 
ČŠI předala výsledek šetření k dalšímu řízení zřizovateli mateřské školy a zároveň požádala o zaslání 
informace o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Zřizovatel má povinnost 
o výsledku šetření a přijatých opatřeních informovat stěžovatele. 
 
Návrh řešení: 
Jedná se o vnitřní věc školy, kterou je povinen řešit ředitel školy dle školního řádu. Toto nebylo 
prokazatelně dodrženo. 
Navrhuji vyzvat ředitelku školy, aby zřizovateli písemně vysvětlila svoje konání ve věci a písemně 
nebo osobně se zákonným zástupcům omluvila. 
 
Přílohy: A - ČŠI, výsledek šetření MŠZ 

B - ČŠI, zřizovatel MŠZ 
C - ČŠI, stížnost M. V. 

 
Přijaté usnesení: 321/2014 - RM ukládá ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno 

- venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové předložit radě města 

zdůvodnění řešení situace v mateřské škole, a to do 18. 6. 2014. 

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

30. Oprava Božích muk a vojína v katastrálním území Kuřim 
 
Prohlídka křížků v katastrálním území města Kuřimi ukázala značnou devastaci těchto staveb. 
Mgr. Zoja Matulíková z Národního památkového ústavu Brno doporučuje u zděné kapličky (Boží muka 
v poli mezi kopci Cimperk a Zlobice) řemeslnou zednickou opravu vhodnou omítkou. 
Dalším delší dobu neudržovaným objektem je pískovcová socha vojína na nám. Osvobození. Socha je 
pokryta mechy, lišejníky a prachem z exhalací z frekventované komunikace. 
Byli poptáni 3 restaurátoři na každou opravu. 
Nejnižší cenovou nabídku podal MgA. Bohdan Jeřábek, Tábor 530/48d, 602 00 Brno (není plátcem 
DPH). 
Na opravu Božích muk v poli mezi kopci Cimperk a Zlobice ve výši 70.000,- Kč. Cena zahrnuje stavbu 
pomocných konstrukcí, opravu fasády, nátěry, novou izolaci, opravu střechy hydroizolací, opravu kříže 
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na střeše a pomocné práce (dopravu, zařízení pracoviště, úklid). 
Nabídka na opravu sochy vojína na nám. Osvobození je ve výši 15.000,- Kč.  
Rozsah prací zahrnuje mechanické a chemické čištění, napuštění algicidním přípravkem, hloubkovou 
konsolidaci sochy, barevné retuše a hydrofobizaci částí, které jsou nejvíce vystavené srážkové vodě. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje nyní nerestaurovat sochu vojína. Počkat až společně s rekonstrukcí náměstí nám. 
Osvobození. 
O. Štarha – je zbytečné čekat. 
 
Přijaté usnesení: 322/2014 - RM schvaluje vyčlenění částky 85.000,- Kč z ORG 1 006 000 000 

Drobné investice na opravu Božích muk a sochy vojína na nám. Osvobození v k. ú. 
Kuřim restaurátorem MgA. Bohdanem Jeřábkem, Tábor 530/48d. 602 00 Brno. 

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

31. Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého 
rozsahu na akci „Výměna výplní otvorů v Domě s pečovatelskou 
službou, Zahradní 1275, Kuřim 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá návrh znění výzvy 
k podání nabídek na Výměnu výplní otvorů 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 26. 6. 2014 od 10 hod. v kanceláři ředitelky CSS Kuřim. 
Odůvodnění: Výměna výplní otvorů v Domě s pečovatelskou službou je nutná, okna netěsní, nejdou 
zavírat, při mytí okna nejdou rozšroubovat. Objevují se havarijní situace. Předjednáno v RM 2013. 
 
Přílohy: A - Výzva okna DPS 

B - Návrh členů komise 
C - Smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 323/2014 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

„Výměna výplní otvorů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

32. Schválení nájemní smlouvy 
 
Předkládáme ke schválení smlouvu se SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o., Křížkovského 48, 664 34 Kuřim, 
IČ 47917865, na pronájem nádvoří a prostorů v objektu zámku Kuřim na akci "Kuřim 50 let městem", 
která se bude konat od 13. - 15. 6. 2014. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Diskuse: 
A. Zimermannová – došlo k duplicitnímu předložení materiálu. Toto již bylo schváleno v materiálu 
č. 13. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kuřimí a Střední odbornou 

školou a Střední odborným učilištěm Kuřim, s.r.o., Křížkovského 48, 664 34 Kuřim, 
IČ 47917865, dle přílohy. 
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33. Podlicenční smlouva na filmy pro letní kino 2014 
 
Předkládám RM ke schválení podlicenční smlouvu se společností DIGSEN s.r.o. nositelem výhradní 
a neomezené licence k užití audiovizuálních děl pro území České republiky společnosti Warner Bross 
Praha - na pronájem filmových kopií pro realizaci akce letního kina v roce 2014. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou do 31. 12. 2014. 
Finanční plnění je stanoveno ceníkem (vizte příloha). 
Finanční úhrada je zajištěna z rozpočtu KD, schváleného ve výši 900.000 Kč na výdaje za programy 
připravené KD. 
 
Přílohy: A - smlouva-Digsen 

B - ceník 
 
Přijaté usnesení: 324/2014 - RM schvaluje uzavření podlicenční smlouvy mezi městem Kuřimí 

a společností DIGSEN s.r.o., Drahobejlova 1894/52, Praha 9, Libeň, IČ 27199517, 
dle přiloženého návrhu. 

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

34. Výměna výloh nám. osvobození, rozhodnutí o přidělení zakázky 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Výměna oken a výkladců nám. Osvobození“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-008 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/14 z 21. 1. 2014 (1.000.000,- 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 21. 5. 2014 a sejmuta dne 9. 6. 2014. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 17 firem. Otevírání obálek nabídkami proběhlo dne 13. 6. 
2014, a dne 11. 6. 2014 proběhlo druhé jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. Nabídku 
odevzdalo celkem 6 uchazečů. 
Podané nabídky byly hodnoceny podle ceny za celou zakázku s otevíravými dveřmi 1VO (prodejna 
potravin) a dále za variantní nabídku s posuvnými dveřmi 1VO (prodejna potravin). 
Varianta s posuvnými dveřmi vychází nad schválené finanční prostředky, navíc jejich použití by 
muselo být znovu projednáno s HZS a dále by bylo potřeba provést el. přívod a napojení na EPS. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek na celou zakázku s otevíravými dveřmi je výběrovou 
komisí doporučena Radě města nejvhodnější nabídka společnosti K- OKNA GROUP, s.r.o., 
Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim, IČ 29311802, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 907.440 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - výsledek VŘ 
 
Přijaté usnesení: 325/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Výměna oken a výkladců nám. Osvobození“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností K- OKNA GROUP, s.r.o., Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim, 
IČ 29311802, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 907.440 Kč 
vč. DPH.  

Hlasováno 
Pro: 4 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
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35. Městská sportovní hala, uzavření smlouvy o připojení 
 
Městská sportovní hala, uzavření smlouvy o připojení 
V souvislosti s přípravou dokumentace pro územní řízení  akce „Městská sportovní hala, je nezbytné 
zajištění uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě, jejíž  vlastníkem a provozovatelem je 
E.ON Česká republika , s.r.o. Po uzavření smlouvy bude zahájena projektová příprava na úpravu 
distribuční sítě a rezervace požadovaného příkonu. Podíl MK na oprávněných nákladech je 62.500 
Kč. Částka bude rozložena dle smlouvy na dvě splátky. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o standartní postup již při vyřizování územního rozhodnutí a uzavřená 
smlouva bude jedním z podkladů pro vydání územního rozhodnutí, doporučuje OI schválení výše 
uvedené smlouvy. 
 
Přílohy: A - smlouva o připojení 
 
Přijaté usnesení: 326/2014 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12091857, mezi městem Kuřim, se sídlem 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964 a provozovatelem distribuční 
soustavy E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 280854000, předmětem smlouvy je připojení budoucí stavby 
Městské sportovní haly. 

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

36. Územní studie dopravního řešení na ul. Tišnovská, Kuřim 
 
Během posledních dvou měsíců byly ze strany vlastníků pozemků v průmyslové zóně Tišnovská 
vzneseny požadavky na nová připojení na silnici II/385 a III/3846. Investoři zde mají záměr budovat 
novou výrobnu oken a závod na zpracování masa a masných výrobků. Navíc část pozemků po pravé 
straně II/385 směrem na Tišnov je uvažována nově zpracovávaným územním plánem k zástavbě. 
Územní plán uvažuje právě pro složité dopravní řešení lokality se zpracováním regulačního plánu. 
Ten však může být zadán až po schválení nového územního plánu. Do té doby nejsme schopni 
investorům poskytnout závazné informace k dopravnímu napojení. Jako řešení se naskýtá zpracování 
územní studie, kterou lze zadat neprodleně. Územní studie pak bude podkladem pro zpracování 
regulačního plánu. 
Ateliér DPK byl zvolen ke zpracování územní studie pro své zkušenosti s koncepčním řešením území 

a proto, že působí jako konzultant ke zpracování našeho územního plánu. 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, kdo to bude dělat? 
O. Štarha – bude výběrové řízení. 
D. Holman – bylo by lépe získat poptávky minimálně 3 společností. Potom bychom vyčlenili částku. 
A. Zimmermannová – myslí si, že poptávky mají. 
D. Holman – ptá se, jakým způsobem chodí nabídky? 
A. Zimmermannová – konkrétnímu referentovi na jeho e-mail. 
D. Holman – bylo by lépe nabídky pohlídat, aby nedošlo k manipulaci s nimi. Žádá, aby nabídky do 
soutěže chodili v kopii na další, na zakázce nezávislou osobu, například tajemnici úřadu. 
 
Přijaté usnesení: 327/2014 - RM schvaluje zpracování územní studie dopravního řešení na ulici 

Tišnovská v Kuřimi a vyčlenění finančních prostředků ve výši 96.800 Kč z ORG 
1 008 000 000 Projekty a studie. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
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37. Žádost o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 
 
Město zamýšlí nakoupit od Jihomoravského kraje objekt původně určený službě škole na ul. Otevřená 
č. 1227 k rozšíření kapacity ZŠ Jungmannova. Pro zjištění skutečného stavu objektu, možnost jeho 
využití a odborný odhad jeho ceny OI doporučuje vyčlenit finanční prostředky z ORG Studie a projekty 
ve výši 56.000,- Kč na zpracování architektonické studie stavby. 
Rozsah projektových prací: 

- Zajištění projekčních podkladů (zaměření) 
- Architektonická studie stavby 

 
Diskuse: 

D. Holman – ptá se, zda máme posudek i od někoho jiného. 

O. Štarha – budeme mít posudek od statika, budova je potrhaná. 
J. Koláček – myslí si, že základy jsou ošizené, pamatuje si na počátek stavby. 
 
Přijaté usnesení: 328/2014 - RM schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 56.000 Kč 

z ORG 1008 000 000 Studie a projekty na zpracování architektonické studie stavby 
Stavební úpravy bývalého objektu Služby škole na ul. Otevřená 1227. 

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

38. Hřiště díly za Sv. Jánem, změna rozhodnutí o přidělení zakázky 
 
Sportovně rekreační plocha Kuřim - díly za Sv. Jánem, změna rozhodnutí o přidělení zakázky 
Usnesením č. 251/2014 ze dne 15. 5. 2014 byla výše uvedená zakázka přidělena spol. PSK-ASM 
s.r.o., Zlín, Dlouhá 164. Společnosti byla zaslána smlouva k podpisu 26. 5. 2014, zástupce společnosti 
pověřený jednáním dne 2. 6. 2014 telefonicky potvrdil, že smlouva je z jejich strany podepsaná, dne 
3., 4., 9. 6. 2014 byla zaslána emailem písemná výzva - urgence k podpisu smlouvy, dále Ing. Honců 
i pan Dudr podpis urguje i telefonicky, bohužel bez spojení hovoru. 
 
Od 5. 6. 2014 má společnost insolvenční návrh. 
 
Na základě výše uvedeného OI žádá RM o zrušení usnesení č. 251/2014 ze dne 15. 5. 2014 ve znění: 
"Rada města 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 nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 3 590 925 Kč vč. 
DPH." 
OI žádá RM o schválení v pořadí druhého uchazeče spol. PROSTAVBY a.s., Dědina 447, 683 54 
Otnice, IČ 27713130, která předložila v pořadí druhou nejvýhodnější nabídku v hodnotě 3.836.948 Kč. 
 
Přílohy: A - zpráva 
 
Přijaté usnesení: 329/2014 - RM ruší usnesení č. 251/2014 ze dne 15. 5. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 4 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

38/1. Hřiště díly za Sv. Jánem, změna rozhodnutí o přidělení zakázky 
 
Přijaté usnesení: 330/2014 - 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 PROSTAVBY a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, 
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IČ 27713130, která předložila v pořadí druhou nejvýhodnější nabídku v hodnotě 
3.836.948 Kč. 

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

39. ZŠ Tyršova - rekonstrukce sociálních zařízení, vyhodnocení VŘ 
 
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. 
Zadavatelem výběrového řízení je Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, 664 34 Kuřim, zastoupená ředitelem Mgr. Stanislavem Plchotem. Akce je 
hrazena z investičního fondu ZŠ Tyršova. 
Výzva k podání nabídky byla dne 22. 5. 2014 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 6 kvalifikovaných zhotovitelů. 
Nabídku podalo 5 uchazečů. Všechny nabídky prošly kontrolou při otevírání obálek, dále bylo komisí 
provedeno posouzení a hodnocení nabídek, nikdo nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. 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. 
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena zadavatelem ve výši 2,378 mil. Kč bez DPH. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek hodnotící komise doporučuje Radě města jako 
nejvhodnější nabídku společnosti STAVBY HES s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, 
IČ 02368374, v celkové hodnotě 1.925.271 Kč. 
 
Termín provádění díla: 1. 7. - 31. 8. 2014 
 
Přílohy: A - protokol 
 B – zpráva o posouzení nabídek 

C - návrh SoD 
 
Přijaté usnesení: 331/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Tyršova - rekonstrukce 
sociálních zařízení“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností 
STAVBY HES s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 02368374, která 
předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.925.271 Kč vč. DPH. 

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

41. Poskytnutí daru společnosti Wellness Kuřim 
 
J. Koláček – žádá o poskytnutí peněžitého daru pro seniory ve výši 20.000 Kč. 
Z. Kříž – dále by bylo vhodné poskytnout dětem ke konci školního roku plavenky. 
J. Koláček – navrhuje tedy pro seniory 20.000 Kč a 20.000 Kč pro děti. 
Z. Kříž – žádá referentku školství H. Němcovou o přípravu materiálu pro poskytnutí plavenek pro děti. 
D. Holman – bylo by lépe, kdybychom dávali volnou vstupenku pouze nejmenším dětem a to pouze na 
1. stupeň všem školám ve správním obvodu. 
J. Koláček – a ostatním 1+1 zdarma. 
J. Koláček – žádá pro seniory 20.000 Kč. 
D. Holman – dar musí být adresný. 
J. Koláček – žádá dar pro organizaci ABC Vital. 
D. Holman – bylo by lépe, kdyby částku 20.000 Kč dostalo Wellness Kuřim a J. Koláček dodá seznam 

seniorů, kteří budou peníze čerpat. 

J. Koláček – s tím souhlasí. 
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D. Holman – účel daru bude volný poukaz na mořskou koupel a to 800 vstupů v hodnotě 25 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 332/2014 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého 

daru ve výši 20.000 Kč společnosti Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem Blanenská 
1082, Kuřim, IČ 29221380. 

Hlasováno 
Pro: 4 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman) Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 
 
1. místostarosta ukončil jednání RM v 16,08 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 11. 6. 2014 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 6. 2014 
  1A - plnění usnesení RM 
2 Žádost o čerpání IF ZŠT 
  2A - Žádost o čerpání IF ZŠT 
3 Žádost o vyřazení nepotřebného majetku ZŠT 
  3A - Žádost o vyřazení majetku ZŠT + seznam 
  3B - Vyřazovací protokoly ZŠT 
  3C - vyřazovací protokoly a potvrzení o převzetí zářiče a odborné likvidaci ZŠT 
4 Gajane Karapetjanová - nájemní smlouva na dobu neurčitou 
5 Tomáš Plavec - žádost o ukončení nájemní smlouvy 
  5A - Dohoda o ukončení NS (zahrádka) 
6 Ladislav Horáček - žádost o směnu služebního - městského bytu 
7 Věra Petrželová - přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy 
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8 Richter Pavel – prodloužení smlouvy o ubytování 
9 Manželé Kučkovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
10 Manželé Dobiášovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
11 Volavá Marie - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
12 Licenční smlouva - použití fotografií 
  12A - licenční smlouva fotky 
12/1 Licenční smlouva - použití fotografií 
12/2 Licenční smlouva - použití fotografií 
13 Uzavření nájemní smlouvy - zámecké nádvoří 
14 Podchod žst. Kuřim - Dodatek č. 2 méněpráce 
  14A - Návrh Dod.č. 2 SOD Bezbariérový podchod žst. Kuřim 
  14B - ZL 02- Přemístění RVO 
  14C - Příloha k ZL č. 02 - rozpočet 
  14D - ZL 04- Neprovádění poplastování madla zábradlí 
  14E - Příloha k ZL č. 04 Neprovádění PKO poplastováním 
  14F - ZL 06- Výstupní rampa změna pásu pro slepce 
  14G - Příloha k ZL č. 06_Výstupní rampa-MP-změna pásu pro slepce 
  14H - ZL 07 - Podlaha podchodu - menší výměra dlažby 
  14I - Příloha k ZL č. 07 Podlaha podchodu-menší výměra dlažby 
  14J - ZL 08 - Opěrná zeď - menší výměra úpravy komunikace - neprovádění DZ 
  14K -  Příloha k ZL č. 08 - opěrná zeď - menší výměra úpravy komunikace - neprovádění DZ 
  14L - ZL 09 - Přeložka kanalizace - menší výměra úpravy komunikace 
  14M - Příloha k ZL č. 09 - Přeložka kanalizace - menší výměra úpravy komunikace 
  14N - ZL 10 - Zastřešení výstupní rampy - menší výměra konstrukcí 
  14O - Příloha k ZL č. 10 - Zastřešení rampy - menší výměra konstrukcí 
  14P - ZL 11 - Sdělovací zařízení - neprovedení výměny nahrané zprávy v majáčcích 
  14Q - Příloha k ZL 11 - Sdělovací zařízení - Neprovedení výměny hlasové zprávy ve 

stávajících majáčcích 
15 Rekonstrukce doskočiště-stadion Kuřim 
16 Nástěnka u vodní kaple sv. Jana 
17 Obecně závazná vyhláška o systému sběru, třídění... a likvidaci komunálních odpadů 
  17A A - vyhláška č. 12014, O systému shromažďování komunálního odpadu 
18 Poskytnutí lesnické mapy obrysové městu Brnu pro zpracování projektu LesWeb 
  18A A - dopis Magistrátu města Brna 
  18B B - obrysová mapa zájmového území 
  18C C - formulář poskytnutí souhlasu 
19 Výjimky z dopravního značení 
20 Stanislav Kulhánek bytem Letošov 133, Nesovice – pacht pozemku na letní zahrádku 
  20A A - situace 
  20B B - smlouva 
21 Dětský klub KLUBÍČKO Kuřim – nájem pozemku pro dětské hřiště  
  21A A - situace 
  21B B - smlouva 
22 Formuláře na žádosti o dotace - výbor sportovní 
  22A - formulář žádosti na celoroční činnost z PFP sport 
  22B - formulář žádosti na jednorázové akce z PFP sport 
23 Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 

1275, Kuřim 
  23A - protokol o otevírání obálek 
  23B - zpráva o posouzení nabídek 
  23C - smlouva 
24 Poskytnutí finančního příspěvku – Domov sv. Alžběty 
  24A A- žádost Domov sv. Alžběty 
25 Poskytnutí finančního příspěvku nebo materiálního daru – Roska Brno-město 
  25A - žádost Roska 
26 Zápis v publikaci Česká republika - města a obce 
  26A - ukázka knihy 
  26B - ukázka prezentace kniha ČR 
  26C - Kuřim 1 
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  26D - Kuřim 2 
  26E - Objednávka kniha ČR 
27 Žádost o souhlas s vyhlášením VŘ ZŠT 
  27A - Žádost o souhlas s vyhlášením VŘ ZŠT 
  27B - Vyřazovací protokol - konvektomat ZŠT 
28 Stížnost na konání ZŠT 
  28A - ČŠI, průvodní dopis zřizovateli 
  28B - ČŠI, výsledek šetření ZŠT 
  28C - ČŠI, stížnost D. Baxa 
  28D - zřizovatel, stížnost D. Baxa 
  28E - Zápis z tř. schůzky ZŠT 24. 4. 14 
  28F - Pochvalný dopis, P. Čupr 
29 Stížnost na konání MŠZ 
  29A - ČŠI, výsledek šetření MŠZ 
  29B - ČŠI, zřizovatel MŠZ 
  29C - ČŠI, stížnost M. V. 
30 Oprava Božích muk a vojína v katastrálním území Kuřim 
31 Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na akci „Výměna 

výplní otvorů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim 
  31A - Výzva okna DPS 
  31B - Návrh členů komise 
  31C - Smlouva o dílo 
32 Schválení nájemní smlouvy 
  32A - nájemní smlouva 
33 Podlicenční smlouva na filmy pro letní kino 2014 
  33A - smlouva-Digsen 
  33B - ceník 
34 Výměna výloh nám. osvobození, rozhodnutí o přidělení zakázky 
  34A - výsledek VŘ 
35 Městská sportovní hala, uzavření smlouvy o připojení 
  35A - smlouva o připojení 
36 Územní studie dopravního řešení na ul. Tišnovská, Kuřim 
37 Žádost o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 
38 Hřiště díly za Sv. Jánem, změna rozhodnutí o přidělení zakázky 
  38A - zpráva  
38/1 Hřiště díly za Sv. Jánem, změna rozhodnutí o přidělení zakázky 
39 ZŠ Tyršova - rekonstrukce sociálních zařízení, vyhodnocení VŘ 
  39A - návrh SoD 


