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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 22/2014 konané dne 02.07.2014 
 
Přítomni: 
Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta, Ing. Oldřich Štarha – místostarosta, Zdeněk Kříž, PaedDr. 
David Holman – členové rady města. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání RM v 15,01 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. 
RM je usnášeníschopná. 
Později se na jednání dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
Program: 
  

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 6. 2014 

2 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

3 Jozef Bulva - žádost o prominutí poplatku z prodlení 

4 L. J. - žádost o mimořádné přidělení bytu, přidělení preferenčního bodu 

5 Přestavba kotelny - dodatek č. 1 k SOD  

6 Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, Kuřim 

7 Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení 

8 Komplexní úklid prostor podchodu žst. Kuřim 

9 Tržní řád – návrh na schválení 

10 Podlicenční smlouva na filmy pro letní kino 2014 

11 Smlouva pro užívání nádvoří zámku Kuřim v roce 2014 

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

13 Pořádání farmářských trhů – dodatek ke smlouvě 

14 Zápis z komise dopravy 

15 Manž. Balákovi – žádost o prominutí části nájemného za pozemek  

16 CDS úprava zásobovací rampy - výsledek VŘ 

17 Zápis komise stavební ze dne 30. 6. 2014 

18 Výměna výplní otvorů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim 

19 Čerpání rezervního a investičního fondu 

20 Poskytnutí poukazů seniorům 

20/1 Poskytnutí poukazů seniorům 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 6. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
OMP žádá RM, aby bylo zrušeno usnesení č. 306/2012 ze dne 30. 5. 2012 ve věci uzavření rámcové 
smlouvy s exekutorem JUDr. Kociánem, jejímž předmětem mělo být vyklizení bytu č. 847/6 na nám. 
Osvobození. 
Bývalý nájemce jistinu dluhu již uhradil a penalizaci písemně uznal. Její splátky budou hrazeny přímo 
ze mzdy, s čímž byl vysloven též písemný souhlas. Navíc RM schválila uzavření nové nájemní 
smlouvy, čímž se stalo usnesení č. 306/2012 nadbytečné. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 341/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 6. 

2014 a ruší usnesení č. č. 306/2012 ze dne 30. 5. 2012. 
Hlasováno 
Pro: 3 (J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, D. Holman) 
 
 
 

2. Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo 
zajišťujícím odborem - OMP - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem 
„Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 28. 5. 2014 pod č. usnesení 265/2014 schválila zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále 
schválila znění výzvy k podání nabídky a jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 4 uchazečů. Všechny nabídky byly posuzovány. 
Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako 
nejvhodnější nabídka společnosti K-TOP, s.r.o., se sídlem Vrchlického 796/79, Třebíč, PSČ 674 
01, IČ 49969374, v hodnotě 333.674 Kč bez DPH. Hodnotící komise se jednomyslně shodla na 
výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla: do 31. 8. 2014. 
 
Přílohy: A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - Návrh smlouvy o dílo potvrzený uchazečem 
 
Přijaté usnesení: 342/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních bytech“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností K-TOP, s.r.o., se sídlem 
Vrchlického 796/79, Třebíč, PSČ 674 01, IČ 49969374, za cenu 383.725 Kč 
vč. DPH. 

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

3. Jozef Bulva - žádost o prominutí poplatku z prodlení 
 
Jozef Bulva, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 1260/12 (1+1) 
umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní postaveného na 
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pozemku parc. č. 382/3 vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 22. 9. 2011 na 
dobu neurčitou jako přechod nájmu po zemřelé matce Anně Gulášové. 
Pan Bulva žil v bytě se svou matkou, která dne 15. 8. 2011 zemřela. Od té doby pan Bulva neplatil 
nájemné a zálohy na úhradu za služby. Dne 8. 2. 2012 požádal OMP Úřad práce ČR, pobočku Kuřim, 
aby doplatek na bydlení za pana Bulvu hradil přímo na účet správce bytu (INVESTSERVIS RK s.r.o.). 
Za období 09/2011 - 04/2012 však vznikl dluh na nájemném a zálohách na služby, který ke dni 30. 4. 
2012 činil částku xxxxx Kč + poplatek z prodlení. RM svým usnesením č. 384/2012 ze dne 11. 7. 2012 
schválila panu Bulvovi uzavření splátkového kalendáře s měsíční splátkou xxx Kč, kterým měl být 
uhrazen dluh na jistině ve výši xxxxx Kč. Splátkový kalendář sice nebyl pravidelně dodržován, byl však 
doplacen díky přeplatku z vyúčtování záloh na úhradu za služby. 
Pan Bulva je uznán invalidním ve III. stupni a dlouhodobě pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi - 
příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, který je pravidelně měsíčně poukazován na účet správce 
bytu. Jiné příjmy nemá. Panu Bulvovi nevznikl nárok na vyplácení invalidního důchodu. 
Nová pohledávka na nájemném vznikla v listopadu a prosinci 2012, a to z důvodu, kdy byl pan Bulva 
vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání a úřad práce za něj tedy neposílal na účet správce bytu 
doplatek na bydlení. V té době si pan Bulva vyřizoval invalidní důchod a čekal na posudek, který 
obdržel v prosinci 2012. Z posudku o invaliditě je zřejmé, že jde o invaliditu III. stupně s datem vzniku 
invalidity od 29. 8. 2001. Osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, musí splňovat podmínku 
evidence na úřadě práce, výjimku však tvoří osoby invalidní ve III. stupni, kteří se na úřadě práce 
neevidují. Posudek o invaliditě doložil pan Bulva na úřad práce až v prosinci 2012. 
Z výše uvedeného důvodu vznikl panu Bulvovi dluh na nájemném ve výši xxxxxx Kč (jistina za měsíce 
11, 12/2012). Správce bytu dále vyčíslil poplatek z prodlení, který ke dni 30. 4. 2012 činí výši xxxxx 
Kč, a od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014 činí poplatek z prodlení výši xxxxxx Kč. Pan Bulva má na základě 
provedeného vyúčtování záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu přeplatek za rok 2013 ve výši 
xxxxx Kč. Správce bytu tedy provedl započtení vzájemných pohledávek, kterým byla uhrazena jistina 
na nájemném ve výši xxxxx Kč (tím se ke dni 30. 4. 2014 zastavilo navyšování poplatku z prodlení) 
a zbývající částkou xxxxx Kč byl snížen poplatek z prodlení. Celková dlužná částka pana Bulvy činí 
výši xxxxxx Kč - jedná se o dluh na poplatku z prodlení. 
Dne 9. 6. 2014 požádal pan Bulva o prominutí poplatku z prodlení. RM obvykle promíjí ½ dlužné 
částky na poplatku z prodlení, pokud je již první ½ uhrazena. Pan Bulva ve své žádosti uvádí, že je 
svobodný, nemajetný a vzhledem k jeho dlouhodobému nepříznivému zdravotnímu stavu zcela závislý 
na dávkách pomoci v hmotné nouzi a žádá o prominutí celé dlužné částky. 
OMP s ohledem na rovný a předvídatelný postup orgánu veřejné moci doporučuje, aby byl poplatek 
z prodlení odpuštěn ve výši ½ jako u jiných žadatelů. Předtím by musel žadatel požádat o uzavření 
splátkového kalendáře, na jehož základě by splatil polovinu dlužné částky a poté by byl podán návrh 
na odpuštění zbytku. Současně si je OMP vědomo špatných sociálních poměrů žadatele, které 
neskýtají přílišnou záruku úhrady penalizace. Návrh usnesení je předložen na prominutí celé výše 
poplatku z prodlení, neboť takto byla žádost koncipována. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – bylo by lépe mít vyjádření odboru sociálních věcí a prevence a to i k materiálu č. 4. Právě 
tento odbor je schopen doporučit nebo nedoporučit ke schválení. Nyní by spíše prominul 50 % dluhu 
a po doporučení odboru sociálních věcí a prevence by prominul zbývající část. 
O. Štarha – ano, s tím souhlasí. 
 
 
Na jednání se dostavila v 15,06 hod. D. Holman a Bc. T. Sojková – vedoucí odboru sociálních věcí 
a prevence. 
 
Z jednání se vzdálila v 15,08 hod. T. Sojková. 
 
 
Přijaté usnesení: 343/2014 - RM schvaluje prominutí 1/2 poplatku z prodlení z dlužného nájemného 

k bytu č. 1260/12 ve výši xxxxx Kč panu Jozefu Bulvovi, trvale bytem xxxxxxxx 
xxxxx, Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Nehlasovali: 2 (D. Sukalovský, D. Holman) 
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5. Přestavba kotelny - dodatek č. 1 k SOD 
 
Přestavba kotelny na víceúčelový sál, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
V souvislosti s realizací akce „Přestavba kotelny na víceúčelový sál“ na ul. Popkova, žádá OI 
o schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 121.960 Kč bez DPH neobsažené v původních 
zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro dokončení stavby, jedná se o: 
- bourání části komína, jejíž kubatura nebyla uvedena v zadávacích podmínkách a byla upřesněna po 
přeměření rozměrů komína z lešení a ověřena TDI, původní kubatura je 155,12 m3, nová kubatura je 
197,79 m3 
- práce spojené se změnou umístění veřejného osvětlení na fasádě objektu, na základě doporučení 
správce VO z důvodu rovnoměrného osvětlení v lokalitě. 
Předmětem dodatku jsou dále méněpráce v hodnotě 23.244,81 Kč bez DPH spočívající v odpočtu 
prací: 
- spojených se změnou umístění veřejného osvětlení na fasádě objektu  
- spojených s pokládkou kabelů pro přípojku NN (provedeno v rámci přeložky NN) 
- spojených s dodávkou sdružené přípojkové skříně NN a HUP (provedeno v rámci přeložky NN) 
Návrh nově sjednané ceny: 
   dle SOD  dle dodatku č. 1  celkem 
Cena bez DPH  4.899.910,40 Kč   98.715,28  4.998.625,68 
DPH 21 %  1.028.981,18 Kč   20.730,21  1.049.711,39 
Cena včetně DPH 5.928.891,58 Kč 119.445,49  6.048.337,07 
 
Předmětem dodatku je dále posun termínu připravenosti k závěrečné kontrolní prohlídce z 30. 10. 
2014 na 18. 11. 2014, o který zhotovitel žádá z důvodů navýšení kubatury bourání komína a dodržení 
technologické lhůty vyzrání styrenbetonu. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – nelíbí se mu, že projektanti nenesou žádnou zodpovědnost. 
O. Štarha – komín nebyl zaměřen, vycházelo se pouze z projektu a nacenění prací bylo na 300.000 
Kč. Vysoutěžili jsme nejnižší cenu za jednotku a nyní se nacenila skutečnost. Mohli bychom se hojit na 
projektantovi, ale to je v tomto případě nesmyslné. Cena obvyklá je v tomto případě opravdu 600 – 
700 tisíc Kč. 
 
Přijaté usnesení: 344/2014 - RM souhlasí uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0038 

pro stavbu „Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. Popkova, Kuřim“ se 
společností KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, 
IČ 49436589, který spočívá v odpočtu méněprací ve výši 23.244,81 Kč, přípočtu 
víceprací ve výši 121.960 Kč a změně termínu dokončení stavby. 

Hlasováno 
Pro: 4 (J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský) 
 
 
Na jednání se vrátila v 15,20 hod. Bc. T. Sojková. 
 
 
T. Sojková – o paní L. J. nemají žádné informace. Pan Bulva nemá nárok na důchod a žije z příspěvku 
na živobytí a příspěvku na bydlení. Jeho příjem je značně malý. Do budoucna připadá i omezení 
svéprávnosti, protože dochází ke zhoršení zdravotního stavu. 
O. Štarha – žádá odbor majetkoprávní, aby předložil prominutí zbylého dluhu p. Bulvy do další jednání 
rady města. 
 
 
Z jednání odešla v 15,31 hod. Bc. T. Sojková. 
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4. L. J. - žádost o mimořádné přidělení bytu, přidělení preferenčního 
bodu 
 
Paní Lxxxx Jxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim podala dne 19. 2. 2014 žádost 
o pronájem bytu od Města Kuřimi. Dosáhla 7 bodů a byla zařazena do pořadníku č. 34 žadatelů 
o pronájem obecního bytu, který zpracoval OMP v průběhu měsíce února 2014. 
Paní Jxxxxxxxxxxx byla následně pozvána ke dvěma výběrovým řízením, a to na obsazení bytu 
č. 1260/57 (1+1) v ul. Nádražní a bytu č. 1123/7(2+1) v ul. Bezručova čtvrť. Ani v jednom z výběrových 
řízení však neuspěla. 
Dne 23. 6. 2014 požádala paní Jxxxxxxxxx o mimořádné přidělení obecního bytu anebo preferenčního 
bodu. Důvody uvádí ve své žádosti. Vzhledem k tomu, že údaje uvedené v žádosti jsou dosti citlivé, 
nepřikládá OMP tuto žádost jako přílohu, ale žádost je k nahlédnutí na OMP a dále bude k dispozici 
přímo na schůzi RM. 
Dle čl. 4 odst. 6) Pravidel města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách, může člen rady města dle svého uvážení přidělit jednou ročně konkrétnímu žadateli jeden 
preferenční bod. Platnost preferenčního bodu trvá dva roky od přidělení. Pokud by některý člen 
městské rady chtěl přidělit paní Jxxxxxxxxxx preferenční bod, doporučuje OMP přidělit tento bod až při 
schvalování dalšího pořadníku. OMP bude připravovat nový pořadník pravděpodobně v průběhu 
měsíce září - října 2014. 
RM dle čl. 10 odst. 2 Pravidel města Kuřimi č. 1/2012 může v případech hodných zvláštního zřetele 
rozhodnout o využití volného bytu jinak, než stanoví tato pravidla, tzn. může paní Jxxxxxxxxxxx 
mimořádně přidělit volný byt. 
Město Kuřim má v současné době volné pouze tři byty připravené k rekonstrukci. Rekonstrukce by 
měly být hotové do konce srpna 2014. Po dohodě s žadatelem navrhuje OMP do usnesení přidělení 
bytu č. 880/5 (2+1) umístěného ve II. NP bytového domu č. p. 880, 881 v ul. Jungmannova 
postaveného na pozemku parc. č. 1800 vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu jednoho roku. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,33 hod. P. Kavka. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – myslí si, že kdokoliv z radních může přidělit preferenční bod sám za sebe. 
J. F. Koláček – souhlasí s přidělením bytu a bodu. 
P. Kavka – jedná se o nestandardní řešení. Upozorňuje, že bod se může přidělit 1x za rok. 
D. Holman – ptá se, zda má L. J. trvalé bydliště v Kuřimi? 
P. Kavka – ano, na ul. xxxxxxxxxxxxx. Preferenční bod se bude schvalovat v momentě schvalování 
nového pořadníku. 
J. F. Koláček – nyní navrhuje udělit 1 preferenční bod pí Jxxxxxxxxxxxx. 
D. Holman – schválení pořadníku by se mělo stihnout dříve, než bude zvolena nová rada města. 
P. Kavka – jakmile bude pí L. J. přidělen byt, tento bude pronajat na dobu jednoho roku. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s přidělením bytu č. 880/5 umístěného ve II. NP bytového domu č. p. 

880, 881 v ul. Jungmannova, postaveného na pozemku parc. č. 1800 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 Lxxxx Jxxxxxxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou 1 roku se zahájením nájmu po ukončení rekonstrukčních prací, za nájemné 
ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 1 (J. F. Koláček)  Proti: 1 (D. Holman)  Zdrželi se: 2 (O. Štarha, Z. Kříž) 
Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
Nebylo schváleno. 
 
 
Z jednání odešel v 15,43 hod. P. Kavka. 
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6. Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, Kuřim 
 
Na úpravu objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská byla zastupitelstvem města na rok 2014 
vyčleněna částka 400 tis. Kč. Stavební úpravy spočívají v úpravě stávající bytové jednotky. Z jednoho 
bytu vniknou dva byty, které budou sloužit k sociálnímu bydlení. OI zajistil vypracování projektové 
dokumentace pro realizaci stavby a předkládá radě města žádost o schválení zahájení zadávacího 
řízení. 
Termín provádění díla se předpokládá od: 15. 8. - 14. 10. 2014 
 
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, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh 
členů hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnotící komise:    Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Ing. Oldřich Štarha    1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Jiří Filip Koláček, MBA   2. Ing. Petr Němec 
3. Ing. Jindřiška Honců    3. Ing. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Bc. Taťána Sojková    4. Renáta Malásková, DiS. 
5. Silvie Peřinová    5. Stanislav Bartoš 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh SOD 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje změnu členů a náhradníků komise takto: 
členové: Štarha, Koláček, Honců, Němec a Bartoš. 
Náhradníci: Sukalovský, Sojková, Ševčíková, Malásková. 
Tajemník komise: Peřinová. 
Dále žádá spíše uvést: Termín provádění díla se předpokládá od 15. 8. do 14. 10. 2014 
 
Přijaté usnesení: 345/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, 
Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou. 

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

7. Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení 
 
Na rekonstrukci stadionu byla zastupitelstvem města na rok 2014 vyčleněna částka 1 mil. Kč. 
Z této částky bude realizovaná oprava sociálních zařízení uvnitř objektu stadionu. OI zajistil 
vypracování zjednodušené projektové dokumentace vč. výkazu výměr pro zadání zakázky. V rámci 
oprav budou provedeny stavební úpravy stávajících sociálních zařízení - nové obklady, dlažby, 
výměna zařizovacích předmětů, výměna dveří, nové odvětrání, výměna elektroinstalace. 
 
Termín provádění díla se předpokládá od: 15. 8. - 3. 10. 2014 
 
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, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů 
hodnotící komise. 
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Návrh členů hodnotící komise:    Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Ing. Oldřich Štarha    1. Jiří Filip Koláček, MBA 
2. Mgr. Ing. Drago Sukalovský   2. Ing. Petr Němec 
3. Ing. Dagmar Ševčíková   5. Ing. Jindřiška Honců 
4. David Břenek    4. Ing. Rostislav Hanák 
5. Silvie Peřinová    5. Stanislav Bartoš 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh SOD 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje změnu členů komise takto: 
členové – Štarha, Sukalovský, Ševčíková, Břenek a Němec. 
náhradníci – Koláček, Honců, Hanák, Bartoš. 
Tajemník komise: Peřinová. 
Dále žádá spíše uvést: Termín provádění díla se předpokládá od 15. 8. do 3. 10. 2014 
 
Přijaté usnesení: 346/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu se změnou. 

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

8. Komplexní úklid prostor podchodu žst. Kuřim 
 
Smlouvou o dohledu č.2013/B/0081 z 19. 12. 2013 mezi městem a SŽDC se město zavázalo 
zajišťovat úklid celého podchodu, tedy i majetku ve správě SŽDC, vyjma schodišťových ramen. 
Naproti tomu SŽDC se zavázala vykonávat prohlídky objektů stavby a další povinnosti, které by jinak 
podle předpisů příslušely městu. 
Byli osloveni 4 uchazeči, kteří o zakázku malého rozsahu projevili zájem. Byly získány nabídky 
2 uchazečů, vybrána byla nabídka uchazeče s nižší cenou a výhodnějšími nabídkami služeb. 
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem doporučena radě města jako 
nejvhodnější nabídka podnikatele Jana Pavlíčka se sídlem Brněnská 1256/5, 66434 Kuřim, 
IČ 75608642, v hodnotě 9.000 Kč/měsíc, která se umístila na 1. místě. 
Termín ukončení smlouvy 31. 12. 2014. 
 
Přílohy: A - SOD úklid v podchodu žst  Kuřim 

B - situace podchodu - původní a nová část 
C - návod k údržbě žulové dlažby 
D - návod k údržbě pochozí izolace 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá do smlouvy do článku 3, odstavec 3.1. doplnit vysypání košů. Současně upozorňuje na 
nutnost občasné desinfekce podchodu. 
 
Přijaté usnesení: 347/2014 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Komplexní úklid 

prostor podchodu žst. Kuřim“ s Janem Pavlíčkem, Brněnská 1256/5, 664 34 Kuřim, 
IČ 75608642, který předložil nejvhodnější nabídku. 

Hlasováno 
Pro: 4 (J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
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9. Tržní řád – návrh na schválení 
 
Stále se opakující problémy v obci s podomními prodejci si vyžádaly dne 17. 6. 2014 svolání pracovní 
skupiny, která projednala dříve předložený návrh Nařízení obce Kuřim, kterým se vydává Tržní řád. 
Návrh vychází ze vzoru Tržního řádu, který je umístěn na stránkách KrÚ JmK. Dne 23. 6. 2014 pak 
následovala další pracovní skupina, která původní návrh dopřesnila a dohodla se na jeho předložení 
ke schválení RM. Tržní řád má dvě přílohy. Příloha č. 2, kterou tvoří mapka náměstí 1. května 
v Kuřimi, je RM předkládána dvakrát. Na jedné mapce jsou zakreslena stávající prodejní místa, druhá 
mapka je prázdná, a je na RM, aby rozhodla, která místa mohou prodejci používat. 
Přílohy: A - Tržní řád - zákaz PP  

B - příloha 2 tržního řádu - mapka 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček – nyní stahuje materiál z jednání. Krajský úřad zaslal připomínky a dále se vede diskuze 
nad upřesněním znění. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě zmocnění v ustanovení § 18 zák. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, a v souladu 
s ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, Nařízení města Kuřim, kterým vydává Tržní řád. 

 
 
 

10. Podlicenční smlouva na filmy pro letní kino 2014 
 
Předkládám RM ke schválení návrh Smlouvy o poskytování podlicence se společností Cinemart - 
(zastupující další asociace dle titulu žádaného filmu) - 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 uvedeno ve smlouvě a stanoví se na každý film samostatně. 
Finanční úhrada je zajištěna z rozpočtu KD, schváleného ve výši 900.000 Kč na výdaje za programy 
připravené KD. 
 
Přílohy: A - smlouva kino 2014 
 
Přijaté usnesení: 348/2014 - RM schvaluje podlicenční smlouvu na pronájem filmových kopií pro 

realizaci akce letního kina v roce 2014 mezi městem Kuřim a společností Cinemart 
dle přiloženého návrhu. 

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

11. Smlouva pro užívání nádvoří zámku Kuřim v roce 2014 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm 
Kuřim, s.r.o., na pronájem nádvoří zámku Kuřim a ostatních prostor a nábytku potřebných pro realizaci 
akce Kuřimské zámecké kulturní léto v roce 2014. Smlouva je pro tyto účely uzavíraná každoročně. 
Finanční plnění závisí na počtu prodaných vstupenek na jednotlivé akce. 
Hrazeno z ORG: 9056, kapitola: 5164 nájemné (v roce 2013 byla celková částka za pronájem nádvoří 
na letní akce 22.180 Kč). 
 
Přílohy: A - pronájem 2014 
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Přijaté usnesení: 349/2014 - RM schvaluje nájemní smlouvu za účelem provozování akce 

"Kuřimské zámecké kulturní léto v roce 2014" mezi SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o., 
IČ 47917865, a městem Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2014. 

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

12. Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 
2.110.000 Kč. 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 12. 06. 2014 je 2.497.133,71 Kč. 
Výše IF uvedená v žádosti neodpovídá skutečnosti, protože není odečteno čerpání IF, které bylo 
povoleno minulou RM. Výše povoleného čerpání IF byla 384.557 Kč. 
Skutečná výše IF základní školy ke dni 12. 06. 2014 je 2.112.576,71 Kč. 
Použití investičního fondu: 
1. rekonstrukce sociálních zařízení Tyršova     1.950.000 Kč 
2. výměna podlahové krytiny na schodišti a v prostoru šaten  
kabinetů tělocvičen Tyršova            90.000 Kč 
3. výměna jističů v rozvodných skříních Komenského         70.000 Kč 

Celkem          2.110.000 K 
Pro informaci radě města uvádím přehled již projednaných žádostí o čerpání IF základní školy od 
května 2014 včetně výše IF, použití a požadovaných předběžných částek (viz příloha B). 
Navrhuji, aby RM doporučila řediteli základní školy promýšlet a dodržovat roční plán investic, který je 
předkládán vedoucímu OF spolu s návrhem provozního rozpočtu každoročně na podzim a při jeho 
tvorbě zvážit pořadí investičních akcí dle priority a neodkladnosti. 
Při nedostatku finančních prostředků v IF lze na základě žádosti a se souhlasem zřizovatele převést 
část rezervního fondu do investičního. Pro informaci, výše rezervního fondu základní školy je 
k dnešnímu dni 301.631,57 Kč. 
 
Přílohy: A - Žádost o čerpání IF ZŠT 

B - Přehled čerpání IF ZŠT 
 
Přijaté usnesení: 350/2014 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 

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

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

13. Pořádání farmářských trhů – dodatek ke smlouvě 
 
V loňském roce začala s organizací farmářských trhů v Kuřimi společnost z Opavy. Se zájmem 
stánkařů a občanů nebyli zástupci společnosti spokojeni, skončili tedy cca v září. Poté oslovil město 
p. Aleš Kadlec, který o pořádání farmářských trhů projevil zájem. Byly s ním dohodnuty stejné 
podmínky jako se společností pořádající trhy loni, tedy hlavním pořadatelem bude město, které zajistí 
propagaci a poskytne prostor (nám. Osvobození) a p. Kadlec zajistí přítomnost stánkařů. Trhy jsou 
naplánované jedenkrát v měsíci na pátek. 
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S panem Alešem Kadlecem byla uzavřena smlouva o spolupráci při organizaci farmářských trhů na 
základě schváleného usnesení RM č. 10/2014 ze dne 15. 1. 2014: 
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při organizaci farmářských trhů v roce 2014 s Alešem 
Kadlecem, se sídlem Nová 1057/4, Kuřim, IČ 11482907. 
 
Předložený dodatek č. 1 této smlouvy pouze upravuje místo konání farmářských trhů, které bude na 
nám. 1. května v Kuřimi. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
Přijaté usnesení: 351/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při 

organizaci farmářských trhů v roce 2014, kterým se určuje místo konání na nám. 
1. května s Alešem Kadlecem, se sídlem Nová 1057/4, Kuřim, IČ 11482907. 

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

14. Zápis z komise dopravy 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z komise dopravy dne 23. 6. 2014. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 23. 6. 14 
 
 
Na jednání se dostavil v 16,01 hod. Ing. J. Kovář – vedoucí odboru dopravy. 
 
 
Diskuse: 
Bod 1.1 
J. Kovář – cyklostezka není v této ulici dobrým řešením. Mohl by zde být umístěn průjezd zakázán, ale 
občané budou zákaz stejně porušovat. Navrhuje zónu 30. Řešit se to dá pomocí stavebních úprav 
pomocí prahů apod. 
Přítomní členové RM doporučují řešení lokality pomocí dopravní zóny 30. 
 
 
Z jednání odešel v 16,07 hod. J. Kovář. 
 
 
Bod 1.2 
Souhlasí se stanoviskem komise. 
 
Bod 2.1 
Souhlasí se stanoviskem komise. 
 
Bod 2.2 
Souhlasí se stanoviskem komise. 
 
Bod č. 3.1 
Souhlasí se stanoviskem komise. 
 
Bod č. 3.2 
Souhlasí se stanoviskem komise. 
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Bod č. 4 – schvaluje: 
O. Štarha – žádá tento bod vyřadit a nejednat o něm. Toto je řešeno v projektu budoucí autobusové 
zastávky. 
O tomto bodu nebylo hlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 352/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 23. 6. 

2014 a schvaluje body č. 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 dle zápisu v příloze se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 4 (J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

15. Manž. Balákovi – žádost o prominutí části nájemného za 
pozemek 
 
V souvislosti se stavbou multifunkční budovy na ul. Tyršova, (investor - Velo plus a.s.) bylo na sídlišti 
Na Loučkách vybudováno parkoviště, jímž byly zastavěny i pozemky p. č. 4360 a p. č. 4361 k. ú. 
Kuřim. Tyto pozemky byly dlouhodobě pronajaty manž. Balákovým a pí Hlouškové, kteří je se 
souhlasem města zastavěli budovami prodejních stánků, vizte příloha A. 
Majitelům prodejních stánků byla v souladu s usnesením č. 466/2011 ze dne 19. 10. 2011 dána 
výpověď, která byla doručena 28. 12. 2011 a nájem tak skončil 30. 6. 2012. 
 
466/2011 
RM schvaluje výpověď nájmu pozemku parc. č. 4361 v k. ú. Kuřim, manželům Václavu a Marii 
Balákovým, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu čl. III nájemní smlouvy ze dne 9. 9. 1991 
v platném znění. Výpovědní lhůta činí šest měsíců. 
 
Manž. Balákovi byli z předchozích jednání informováni o výpovědi nájmu a z toho důvodu své 
podnikání fakticky ukončili již na podzim 2011, tedy ještě před doručením výpovědi. 
Při ústních jednáních týkajících se způsobu odstranění stánku bylo dohodnuto, že nájemci po 
fyzickém odstranění stánků a po provedení výmazu stavby z katastru nemovitostí požádají radu města 
o prominutí nájemného za část roku 2012, kdy již byly stánky vyklizeny a neprovozovány, ačkoliv tam 
fyzicky stály. 
V červnu 2014 předložil pan Balák výpis z katastru nemovitostí, kterým prokázal výmaz stavby 
prodejního stánku z pozemku p. č. 4361 k. ú. Kuřim a ústně požádal o prominutí nájemného za období 
od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 ve výši 3.166 Kč. 
OMP doporučuje RM nájemné prominout. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá doložit písemnou žádost manželů Balákových. 
O. Štarha – nyní stahuje materiál z jednání a bude doplněný předložen na dalším jednání rady města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí nájemného za užívání pozemku parc. č. 4361 v k. ú. 

Kuřim za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 ve výši 3.166 Kč manželům, Marii 
a Václavu Balákovým, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

 
 
 

16. CDS úprava zásobovací rampy - výsledek VŘ 
 
Název (předmět) zakázky: „Centrum denních služeb - úprava zásobovací rampy“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-OI-2014-005 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
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Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM 1/14 z 21. 1. 2014 (400.000 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 
v rozsahu stavební připravenosti pro nůžkovou zdvihací plošinu: 
- provedení základu pod novou nůžkovou plošinu (plošina není součástí stavebních prací) vč. 

uložení chráničky pro přívod elektřiny a hydrauliky 
- zadláždění plochy kolem základu po výkopech z původní dlažby 
- prodloužení nosné konstrukce ocelového zastřešení rampy navařením ocelových profilů 
- kompletní nátěr nosných prvků ocelové konstrukce zastřešení 
- provedení nové krytiny z ocelového trapézového plechu 
- provedení přívodu elektrického napětí k plošině 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 18. 6. 2014 a sejmuta dne 30. 6. 2014 (dle 
směrnice v limitu do 250 tis. byla zveřejněna výzva 10 dnů). Na výzvu bylo upozorněno e-mailem 
celkem 9 firem. Otevírání obálek nabídkami vč. posouzení a hodnocení nabídek proběhlo dne 30. 6. 
2014. Nabídku odevzdal pouze 1 uchazeč.  
Rozpočtová cena 111.294,42 Kč vč. DPH 
Nabídková cena  120.838 Kč vč. DPH 
Na základě zhodnocení nabídky je výběrovou komisí doporučena Radě města nabídka společnosti 
KOVO-MONTA, s.r.o., Zastávka u Brna, Sportovní 479, PSČ 664 84, IČ 60753129, která předložila 
nabídku v celkové hodnotě 120.838 Kč vč. DPH. OI rovněž s touto společností doporučuje uzavřít 
smlouvu o dílo, jelikož jako jediná zareagovala na poptávku realizace v krátkém časovém termínu do 
29. 8. 2014, a z referencí vyplývá, že se firma specializuje na zámečnické práce. 
 
Přílohy: A - rampa - výsledek VŘ 
 
Přijaté usnesení: 353/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„„Centrum denních služeb - úprava zásobovací rampy“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností KOVO-MONTA, s.r.o., Zastávka u Brna, Sportovní 
479, PSČ 664 84, IČ 60753129, která předložila nabídku v celkové hodnotě 
120.838 Kč vč. DPH. 

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

17. Zápis komise stavební ze dne 30. 6. 2014 
 
Dne 30. 6. 2014 proběhlo jednání Komise stavební Města Kuřimi. 
Na programu byly projednány žádosti fyzický a právnických osob. 
 

1. Přístavba a nástavba rekreační chaty za rybníkem Srpek, parc. č. 3631/1 a 3631/2 v k. ú. 
Kuřim 

2. Nový vjezd do areálu Kuličkové šrouby a. s., Kuřim 
3. Novostavba RD na ul. Foglarova, parc. č. 4487/28 v k. ú. Kuřim 
4. Novostavba rekreačního objektu na ul Podhoří, parc. č. 838/1 v k. ú. Kuřim - doplnění 
5. Novostavba RD na ul. Nad Záhořím, Kuřim - Podlesí, parc. č. 3204/101 
6. Přístavba RD na ul. Fučíkova, Kuřim - Podlesí, parc. č. 3222/2 a 3222/1 
7. Investiční záměr výstavby na ul. Dr. Vališe parc. č. 1267/2 a 1267/1 v k. ú. Kuřim 
8. Odkup části pozemku parc. č. 3458 k. ú. Kuřim 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 30. 6. 2014 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
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Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Z. Kříž – povolil by stavět. 
J. F. Koláček – pokud je to jejich pozemek, potom by do toho nezasahoval. 
O. Štarha – uliční čára by se měla dodržet. Měli bychom počkat na vyjádření Českých drah. 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
D. Holman – myslí si, že vedoucí odboru dopravy Ing. J. Kovář by měl být členem komise dopravní. 
 
Přijaté usnesení: 354/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 30. 6. 

2014 a schvaluje body č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Zdržel se: 1 (J. F. Koláček) 
Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

18. Výměna výplní otvorů 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 „Výměna výplní otvorů v Domě s pečovatelskou 
službou, Zahradní 1275, Kuřim“. Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 11. 6. 
2014 do 26. 6.2014. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem 15 firem. Nabídku odevzdalo celkem 6 
uchazečů. Hodnotící komise se sešla 26. 6. 2014 a provedla otevření obálek s nabídkami. Po otevření 
obálek komise posoudila nabídky. Druhé setkání komise proběhlo 30. 6. 2014. Hodnotícím kritériem 
byla cena. Na základě zhodnocení nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města 
nejvýhodnější nabídka společnosti K - OKNA GROUP s.r.o., Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim, 
IČ 29311802, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.960.992 Kč bez DPH. Cena 
díla je uvedena bez DPH z důvodu, že nabídky neměly jednotné DPH. 
 
Přílohy: A - protokol a zpráva o posouzení nabídek 

B - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 355/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na „Výměna výplní 
otvorů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností K - OKNA GROUP s.r.o., Tleskačova 
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1703, 664 34 Kuřim, IČ 29311802, která předložila nejvýhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 1.960.992 Kč bez DPH. 

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

19. Čerpání rezervního a investičního fondu 
 
Z důvodu využití daňové úspory za rok 2010 v částce 223 Kč, r. 2011 v částce 57.000 Kč, r. 2012 
v částce 57.000 Kč, 2013 v částce 57.000 Kč v hlavní činnosti, dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších změn a doplňků, žádám o schválení čerpání: 

1. Rezervního fondu ve výši 171.223 Kč na posílení investičního fondu, 
2. Investičního fondu na opravy v hlavní činnosti ve výši 171.223 Kč. 

Tato částka bude použita na opravy v Domě s pečovatelskou službou tj. oprava terasy, oprava 
rozvodů vody a oken. Zbývající část nákladů na výměnu oken a opravu rozvodů vody v DPS bude 
CSS Kuřim rovněž financovat z prostředků investičního fondu. 
 
Přijaté usnesení: 356/2014 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim 

dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších 
předpisů čerpání rezervního fondu ve výši 171.223 Kč na posílení investičního 
fondu na opravy v hlavní činnosti a čerpání investičního fondu na opravu terasy, 
oken a rozvodů vody v DPS. 

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

20. Poskytnutí poukazů seniorům 
 
Na jednání Rady města Kuřimi dne 11. 6. 2014 bylo přijato usnesení týkající se poskytnutí daru 
společnosti Wellness Kuřim ve výši 20.000 Kč. 
Společnost Wellness Kuřim měla finanční prostředky použít k podpoře seniorů - volný poukaz na 
mořskou koupel (800 vstupů v hodnotě 25 Kč). 
 
332/2014 
Rada města 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. 
Termín plnění: 30. 6. 2014 (KÚ) 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o nevhodnou formu poskytnutí služby seniorům, musí být usnesení 
č. 332/2014 zrušeno. 
Dále by bylo vhodné do zápisu specifikovat, kterým seniorům a za jakých podmínek budou poukazy 
poskytnuty. 
 
Přijaté usnesení: 357/2014 - RM ruší usnesení č. 332/2014 ze dne 11. 6. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 4 (J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

20/1. Poskytnutí poukazů seniorům 
 
Diskuse: 
D. Holman – poukaz by měl být poskytnut všem seniorům, kteří předloží „Senior pas“. 
J. F. Koláček – myslí si, že by měl být pouze pro členy ABC Vital. 
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D. Holman – členové ABC Vital jsou senioři a jistě mají i „Senior pas“. 
 
Přijaté usnesení: 358/2014 - RM schvaluje nákup poukazů do výše max. 20.000 Kč od společnosti 

Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380 a jejich 
následné darování seniorům za podmínek dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 16,28 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Filip Koláček, MBA Ing. Oldřich Štarha 
1. místostarosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 2. 7. 2014 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 6. 2014 
  1A - plnění usnesení RM 
2 Etážová topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
  2A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
  2B - Návrh smlouvy o dílo potvrzený uchazečem 
3 Jozef Bulva - žádost o prominutí poplatku z prodlení 
4 L. J. - žádost o mimořádné přidělení bytu, přidělení preferenčního bodu 
5 Přestavba kotelny - dodatek č. 1 k SOD  
  5A - dodatek č. 1 
6 Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, Kuřim 
  6A - výzva 
  6B - návrh SOD 
7 Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení 
  7A - výzva 
  7B - návrh SOD 
8 Komplexní úklid prostor podchodu žst. Kuřim 
  8A - SOD úklid v podchodu žst  Kuřim 
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  8B - situace podchodu - původní a nová část 
  8C - návod k údržbě žulové dlažby 
  8D - návod k údržbě pochozí izolace 
9 Tržní řád – návrh na schválení 
  9A - Tržní řád - zákaz PP  
  9B - příloha 2 tržního řádu - mapka 
10 Podlicenční smlouva na filmy pro letní kino 2014 
  10A - smlouva kino 2014 
11 Smlouva pro užívání nádvoří zámku Kuřim v roce 2014 
  11A - pronájem 2014 
12 Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 

okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
  12A - Žádost o čerpání IF ZŠT 
  12B - Přehled čerpání IF ZŠT 
13 Pořádání farmářských trhů – dodatek ke smlouvě 
  13A - dodatek č. 1 
14 Zápis z komise dopravy 
  14A - zápis z komise dopravy 23. 6. 14 
15 Manž. Balákovi – žádost o prominutí části nájemného za pozemek  
  15A - situace 
16 CDS úprava zásobovací rampy - výsledek VŘ 
  16A - rampa - výsledek VŘ 
17 Zápis komise stavební ze dne 30. 6. 2014 
  17A - zápis komise stavební 30. 6. 2014 
18 Výměna výplní otvorů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim 
  18A - protokol a zpráva o posouzení nabídek 
  18B - smlouva o dílo 
19 Čerpání rezervního a investičního fondu 
20 Poskytnutí poukazů seniorům 
20/1 Poskytnutí poukazů seniorům 


