
 
 

 

1 

 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 32/2014 konané dne 10.09.2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta, Ing. Oldřich 
Štarha – místostarosta, Zdeněk Kříž, PaedDr. David Holman – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice městského úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,12 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil J. F. Koláček – 1. místostarosta. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 9. 2014 

2 Pořadník č. 35 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 

3 Josef Čaněk – žádost o snížení nájemného 

4 Helena Hloušková – žádost o prominutí části nájemného za pozemek 

5 Radek Boušek – žádost o nájem části pozemku  

6 EUROVIA CS, a.s. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy v lokalitě obalovna Česká  

7 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt "Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim" 

8 Dodatek č. 1 k SOD Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim" 

9 Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace "Městská 
sportovní hala" 

10 Přidělení zakázky - stavební úpravy pokladny MěÚ Kuřim 

11 Smlouva na dodávku vody 

12 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků voleb do zastupitelstev 
obcí 10. a 11. října 2014 

13 Emil Sadílek – žádost o přidělení obecního bytu 

14 Rekonstrukce bytu Tišnovská - Dodatek č. 1 ke SoD 2014/D/0055 

15 Žádost o čerpání IF ZŠT 

16 Smlouva o provozu a údržbě plynovodní přípojky 

17 Spolufinancování služeb sociální prevence 

18 Vyhlášení výzvy na GO vozidla JSDH Kuřim 

19 Zápis z jednání komise dopravy dne 8. 9. 2014 

20 Drobné investice - mobilní tribuna FC Kuřim 

20/1 Drobné investice - mobilní tribuna FC Kuřim 
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20/2 Drobné investice - mobilní tribuna FC Kuřim 

21 Smlouva o umístění reklamy 

 
 
 
Z jednání se v 14,15 hod. vzdálil D. Holman. 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 9. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – u usnesení č. 375/2014 by se měl posunout termín plnění. 
A. Zimmermannová – usnesení je již splněno. 
 
Přijaté usnesení: 454/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 9. 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž)  Nepřítomni: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
Na jednání se v 14,18 hod. vrátil D. Holman. 
 
 
 
 

2. Pořadník č. 35 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel 
Města Kuřimi č. 1/2012 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 35 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 
Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
 
Paní Lxxxx Jxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim dne 23. 6. 2014 požádala o mimořádné 
přidělení obecního bytu anebo preferenčního bodu. RM se její žádostí zabývalo na své schůzi dne 
2. 7. 2014. Navržené usnesení o mimořádném přidělení obecního bytu nebylo přijato. Pokud by 
některý člen městské rady chtěl přidělit paní Jindřichové preferenční bod, doporučil OMP přidělit tento 
bod až při schvalování dalšího pořadníku. Paní Jxxxxxxxxx požádala dne 3. 9. 2014 znovu o přidělení 
preferenčního bodu. 
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. 
OMP dává ke zvážení přidělení preferenčního bodu paní Jxxxxxxxxxx. 
 
Přílohy: A - pořadník č. 35 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá na jednání vedoucího odboru majetkoprávního a vedoucí odboru sociálních věcí 
a prevence. 
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Na jednání se dostavil v 14,21 hod. Jiří Filip Koláček, MBA a Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru 
majetkoprávního. 
Na jednání se v 14,25 hod. dostavila Bc. T. Sojková – vedoucí odboru sociálních věcí a prevence. 
 
 
D. Holman – nejsou ostatní osoby v pořadníku v podobné situaci? 
T. Sojková – osobně tento případ nezná, ale myslí si, že jsou v pořadníku i jiné složitější případy. Nyní 
má asi 12 takových případů. 
D. Sukalovský – požádal si někdo z těchto o předřazení do pořadníku? 
T. Sojková – ne, přes jejich odbor nikdo nežádal. 
Z. Kříž – nechce být nespravedlivý, přesto svůj preferenční bod uděluje paní Jxxxxxxxxx. 
D. Sukalovský – paní Jxxxxxxxxx by přidělil svůj preferenční bod, pokud doloží odborná vyšetření dětí. 
T. Sojková – nemají nové informace o tomto případu – jedná se o běžnou úpravu vztahů. Situaci lze 
řešit, mohou být provedeny psychologické posudky. 
O. Štarha – uděluje paní Jxxxxxxxxxx preferenční bod. 
J. F. Koláček – svůj preferenční bod uděluje paní Jxxxxxxxxx. 
D. Sukalovský – žádá vedoucí odboru sociálních věcí a prevence, aby prověřila situaci v rodině. 
T. Sojková – informace o této rodině obdržela v pondělí a budou požadovat, aby se rodina prošetřila. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14,50 hod. paní Jxxxxxxxxxx. 
 
 
D. Sukalovský – doporučuje paní Jxxxxxxxxx, aby se obrátila na vedoucí odboru sociálních věcí 
a prevence paní Sojkovou a situace se v rodině prošetřila. 
 
 
Z jednání odešla v 14,52 hod. paní Jxxxxxxxxxx a Bc. T. Sojková. 
 
 
Přijaté usnesení: 455/2014 - RM schvaluje pořadník č. 35 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 

Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách se změnou. 

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

3. Josef Čaněk – žádost o snížení nájemného 
 
Pan Josef Čaněk, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno, IČ 68621787 je nájemcem nebytových prostor 
č. 841/10, prodejna potravin, a č. 843/9, prodejna chovatelských potřeb, umístěných v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. V době od 18. 8. 2014 probíhala 
postupně výměna výloh v těchto nebytových prostorách. Předpokládaná délka prací byla stanovena 
v prodejně potravin na dobu od 18. 8. do 22. 8. 2014, v prodejně chovatelských potřeb na dobu od 
1. 9. do 5. 9. 2014. Pan Čaněk požádal o snížení nájemného z důvodu, že bude nutné prodejnu 
potravin i prodejnu chovatelských potřeb na přechodnou dobu uzavřít, a navrhuje snížení nájemného 
o 16.000,- Kč. Prodejna potravin byla kvůli výměně výloh uzavřena ve dnech 18. 8. - 28. 8. 2014. 
Prodejna chovatelských potřeb byla ke dni odevzdání tohoto příspěvku ještě uzavřena. 
Pan Čaněk platí měsíční nájemné za uvedené nebytové prostory ve výši 44.335 Kč. OMP doporučuje 
žádosti pana Čaňka vyhovět v plné výši, neboť navržená částka odpovídá výši nájemného za dobu, 
kdy bylo nutné prodejny uzavřít. Navíc nájemce nepožaduje náhradu ušlého zisku. 
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Přijaté usnesení: 456/2014 - RM schvaluje jednorázovou slevu z nájemného ve výši 16.000,- Kč 
nájemci nebytových prostor č. 841/10 a č. 843/9 umístěných v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, panu Josefu 
Čaňkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Brno, IČ 68621787, z důvodu výměny výloh 
v prodejně potravin a prodejně chovatelských potřeb. 

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

4. Helena Hloušková – 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. 467/2011 ze dne 19. 10. 2011 dána 
výpověď, která byla doručena 9. 2. 2012 a nájem tak skončil 31. 5. 2012. 
 
467/2011 
RM schvaluje výpověď nájmu pozemku parc. č. 4360 v k. ú. Kuřim, paní Heleně Hlouškové bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu čl. 3.2 písm. b) nájemní smlouvy č. 18/2005 ze dne 30. 3. 2005. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 
 
Paní Hloušková byla z předchozích jednání informována o výpovědi nájmu a z toho důvodu své 
podnikání fakticky ukončila 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.  
Manž. Balákovi již výmaz stavby z katastru nemovitostí provedli a RM jim dne 17. 7. 2014 usnesením 
č. 364/2014 nájemné za rok 2012 prominula: 
 
364/2014 
Rada města 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
 
Nyní předložila výmaz stavby z katastru nemovitostí i paní Hloušková a současně požádala 
o prominutí nájemného za období od 1. 1. 2012 do 31. 5. 2012 ve výši 2.638,- Kč - vizte příloha B. 
OMP doporučuje RM nájemné prominout. 
 
Přílohy: A - situace 

B - žádost 
 
Přijaté usnesení: 457/2014 - RM schvaluje prominutí nájemného za užívání pozemku parc. č. 4360 

v k. ú. Kuřim za období od 1. 1. 2012 do 31. 5. 2012 ve výši 2.638,- Kč paní 
Heleně Hlouškové, bytem xxxxxxxxxxxx Tišnov. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
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5. Radek Boušek – žádost o nájem části pozemku 
 
Pan Boušek, bytem xxxxxxxxxx Kuřim, požádal o pronájem části pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. Kuřim 
o výměře cca 126 m

2
. 

Pan Boušek svoji žádost zdůvodnil tím, že by lépe ochránil svoji nemovitost („dílnu“) před dětmi, které 
mu několikrát rozbily okno u světlíku vrat, poškozují zdivo a odkládají různé haraburdí. 
Vyjádření OMP: 
- jedná se o lokalitu okolo panelového domu Legionářská č. p. 1086. Část pozemků parc. č. 256 
a 264/1 vše v k. ú. Kuřim město pronajímá jako zahrádky u rodinných domů (manž. Smetanovi a pan 
Vlček, nájemné 2,10 Kč/m

2
/rok), na části je vybudováno hřiště na volejbal. Pozemek, o který pan 

Boušek žádá, je „zastrčen“ za trafostanicí - vizte př. A. 
Vzhledem k tomu, že v této lokalitě jsou městské pozemky pronajímány a pan Boušek má na 
pozemek vstup ze své nemovitosti, doporučilo OMP jeho pronájem za srovnatelné nájemné, tj. 2,10 
Kč/m

2
/rok. 

 
RM dne 6. 8. 2014 přijala usn.č. 391/2014 a současně si vyžádala doplňující informace o účelu využití 
předmětného pozemku. 
391/2014 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. Kuřim o výměře cca 
126 m2 Radku Bouškovi, bytem xxxxxxxxx Kuřim, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
OMP informoval pana Bouška o požadavku RM a při místním šetření si se žadatelem upřesnil rozměr 
požadovaného pozemku. 
Pan Boušek podal doplňující informace: 
- upřesnil výměru pozemku na 105 m

2
 (21m x 5m); 

- pozemek bude využívat jako zahrádku. V případě zajištění prostředků na rekonstrukci části stodoly 
na provozování miniškolky, by část pozemku užíval jako dětské hřiště cca 50m

2 
- o tomto bude město 

včas informovat; 
- v případě pronájmu, chce zahrádku oplotit zahradním pletivem - vizte př. B. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek, kromě 
upřesňujících informací pana Bouška. 
 
OMP doporučuje pronajmout pozemek za nájemné ve výši 2,10 Kč/m

2
/rok a předkládá návrh nájemní 

smlouvy. 
 
Přílohy: A - situace 

B - doplňující informace 
C - nájemní smlouva 

 
Diskuse: 
P. Kavka – pan Boušek napsal zdůvodnění. 
 
Přijaté usnesení: 458/2014 - RM schvaluje nájem části pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. Kuřim, 

o výměře 105 m
2
 Radku Bouškovi, bytem xxxxxxxx Kuřim, na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 2,10 Kč/m
2
/rok, s roční 

valorizací. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman)  Zdržel se: 1 (Z. Kříž). 
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6. EUROVIA CS, a.s. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
v lokalitě obalovna Česká 
 
EUROVIA CS, a.s. (dále jen „EUROVIA“) požádala město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 3506/4 
o výměře 514 m

2
 a části pozemků parc. č. 3509/2 o výměře 144 m

2
 a parc. č. 3506/3 o výměře 138 m

2
 

vše v k. ú. Kuřim - vizte př. A. 
Dále požádala o prodloužení nájemní smlouvy č. 2011/O/0123 do roku 2020 pro pozemky parc. č. 
3430/3 a parc. č. 3430/4 vše v  k.ú. Kuřim a v případě dohody o prodeji pozemků upravit nájemní 
smlouvu v souladu s kupní smlouvou. 
 
 
Jelikož zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26. 8. 2014 nepřijalo ve výše uvedené věci 
usnesení, žádá EUROVIA o prodloužení nájemní smlouvy do roku 2020 - vizte př. B. 
 
Současná nájemní smlouva - vizte př. C je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014. Nájemné je 
každoročně valorizováno o míru inflace v ČR zveřejněné Českým statistickým úřadem. Pro rok 2014 
činí nájemné částku 165.474 Kč (tj. 54,47 Kč/m

2
/rok). 

 
OMP doporučuje nájemní smlouvu prodloužit dodatkem za stejných podmínek, neboť nájemné je 
každoročně valorizováno. Vzhledem k tomu, že jde o podstatný zásah do stávající smlouvy, je nutné 
nejprve vyhlásit záměr, který bude reflektovat změnu doby nájmu. Poté bude teprve možné schválit 
samotný dodatek. 
 
Návrh usnesení je koncipován dle žádosti nájemce. OMP však doporučuje prodloužit nájem max. do 
31. 12. 2018. Pokud rada města v plném rozsahu žádosti nájemce nevyhoví, musí dobu v nájmu 
změnit dle své úvahy. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 459/2014 - RM schvaluje záměr prodloužit nájem části pozemku parc. č. 3509/2 

o vým. 144 m
2
 a pozemků parc. č. 3430/3 o vým. 2212 m

2
,
 
parc. č. 3430/4 o vým. 

168 m
2
 a parc. č. 3506/4 o vým. 514 m

2 
vše v k.ú. Kuřim společnosti EUROVIA CS, 

a.s. se sídlem Praha 1, Národní 10, IČ 45274924 do 31. 12. 2020 za stejných 
podmínek. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 14,56 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

7. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt "Zateplení 
hasičské zbrojnice Kuřim" 
 
Město Kuřim obdrželo dne 25. 8. 2014 rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí (dále SFŽP) na projekt "Zateplení hasičské zbrojnice 
Kuřim". 
 
SFŽP se zavazuje poskytnout podporu ve výši 90% způsobilých výdajů, tj. 687.675,- Kč. Tato částka 
je určena na spolufinancování akce a je poskytnuta na předfinancování výdajů, které mají být kryty 
z rozpočtu Evropské unie. 
 
OI doporučuje na základě výše uvedeného schválení smlouvy o poskytnutí dotace. 
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Přílohy: A - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
B - smlouva se SFŽP připomínkovaná 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – zateplují se téměř všechny objekty, jen mateřskou školu Zborovská nezateplíme. 
 
Přijaté usnesení: 460/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy č. 14172223, podepsané zástupcem 

fondu dne 11. 8. 2014, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR mezi městem Kuřim a Státním fondem životního prostředí České republiky, se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11, IČ 00020729, jejímž předmětem je 
poskytnutí podpory na akci "Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim". 

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

8. Dodatek č. 1 k SOD Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, 
Kuřim" 
 
V souvislosti s realizací akce "Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim", žádá OI o schválení 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku je přípočet víceprací a méněprací s výsledným navýšením 5.577,27 Kč bez DPH. 
Jedná se o vícepráce neobsažené v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla 
v průběhu stavby v rozsahu: 
- demontáže a zpětné montáže vybavení šaten 
- doplnění obkladů 
- vypouštění celé otopné soustavy, původně jen přízemí 
- opravy na otopné soustavě 
- barevná malba 
Jedná se o méněpráce v rozsahu: 
- demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů 
- odečet 21 m2 sanační omítky a 2,75 m2 obkladu 
 
Návrh nově sjednané ceny: 

    dle SOD   dle dodatku č. 1   celkem 

Cena bez DPH  622.508,- Kč  5.577,27 Kč  628.085,27 Kč 

DPH 21 %  130.727,- Kč  1.171,23 Kč  131.898,23 Kč 

Cena včetně DPH 753.235,- Kč  6.748,50 Kč  759.983,50 Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, zda do objektu zateklo? 
O. Štarha – je to spodní vlhkost. 
 
Přijaté usnesení: 461/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem 

"Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim", se společností ESOX, spol. s.r.o., 
Brno, Libušina třída 826/23, PSČ 623 00, IČ 00558010, který spočívá v odpočtu 
méněprací a víceprací. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
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9. Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040 Zhotovitel projektové 
dokumentace "Městská sportovní hala" 
 
V souvislosti s realizací projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce Městská sportovní hala 
došlo ke zpoždění dodání podkladů pro řešení odvedení dešťových vod. Chyběly nám informace 
o kapacitě a o retenční nádrži OC Tesco, bez kterých se nedal řešit efektivní způsob odvedení 
dešťových vod.  Hala má vlastní retenci, využíváme pouze trasu vybudovanou v rámci OC Tesco, 
abychom mohli vody svést do Kuřimky. OI navrhuje posun termínu odevzdání DUR o 1 měsíc tedy ke 
dni 4. 10. 2014. 
Projekt je nyní na kontrole na OI, chybí nám tři vyjádření. 
 
Příloha: dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 462/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 

Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností 
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 
160 00, IČ 27458822, který spočívá ve změně termínu odevzdání DUR. 

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

10. Přidělení zakázky - stavební úpravy pokladny MěÚ Kuřim 
 
OI provedl zadávací řízení na zakázku "Stavební úpravy kanceláře pokladny radnice Kuřim" 
v režimu do 250 tis. Kč bez DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka. Proto 
OI ještě dodatečně vyzval emailem další čtyři firmy pro podání nabídky elektronickou poštou. 
Na výzvu odpověděli tři uchazeči, nabídky byly odevzdány elektronickou poštou. 
Dva uchazeči (Kompletstav a STAVBY-HES, s.r.o. ještě byli vyzváni o doplnění nabídek tak, aby 
nabídky byly srovnatelné) 
Rozpočtové náklady z projektu činí 224.209,- Kč vč. DPH 
Posouzení nabídek: 
1. fa KOVOMONTA, s.r.o., Sportovní 479, 664 Zastávka u Brna   200.829 Kč vč. DPH 
2. fa KOMPLETSTAV Letovice s.r.o., Českobratrská 136, 679 61, Letovice 237.005 Kč vč. DPH 
3. fa STAVBY HES s.r.o., Příkop 834/4, Brno - Zábrdovice    193.225 Kč vč. DPH 
Na základě zhodnocení nabídek OI doporučuje uzavřít smlouvu o dílo se společností STAVBY HES 
s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 02368374, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 
193.225 Kč vč. DPH. 
 
Přijaté usnesení: 463/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Stavební 

úpravy kanceláře radnice Kuřim", se společností STAVBY HES s.r.o., Příkop 
843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 02368374, která předložila nejvýhodnější 
nabídku v hodnotě 193.225 Kč vč. DPH. 

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

11. Smlouva na dodávku vody 
 
Město Kuřim cca 10 let odebírá od společnosti Crystalis barelovou pitnou vodu pro potřeby 
zaměstnanců a návštěvníků MěÚ. Voda se objednává telefonicky cca 2 x měsíčně po 16 -ti barelech 
za zvýhodněnou cenu 100 Kč bez DPH/barel. 
Společnost Crystalis nabízí touto smlouvou automatickou 14-ti denní dodávku barelů dle potřeby 
a aktuálního stavu a výměnu některých starších přístrojů, které máme od společnosti zapůjčeny, za 
nové. 
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Přílohy: A - smlouva Crystalis 
 
Přijaté usnesení: 464/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o prodeji, pronájmu stáčecího přístroje 

a prodeji vody se společností Crystalis, s.r.o., Antala Staška 1075/41a, 140 00 
Praha 4, IČ 49711385. 

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

12. Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání 
výsledků voleb do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014 
 
V současné době Městský úřad Kuřim nedisponuje volnými PC sestavami a tiskárnami, které může 
použít k potřebám sčítání výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 10. 10. 2014 - 11. 10. 
2014. Celkový počet volebních okrsků je 8. Z tohoto důvodu si bude muset 8 ks kompletních 
počítačových sestav a tiskáren na tyto dva dny zapůjčit. Dle předchozí úspěšné spolupráce na 
počátku roku, při realizaci voleb do Evropského parlamentu, je radě města doporučena jako 
nejvýhodnější nabídka firmy ProCad, spol. s r.o. se sídlem Hudcova 532/78b, 612 00, Brno - 
Medlánky, IČ 46979506, zastoupená: Ing. Jiřím Dědkem - jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 
24.912,- Kč vč. DPH.  
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 465/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pronájem 8 ks počítačových sestav pro účel sčítání výsledků voleb do 
zastupitelstev obcí konaných dne 10. 10. 2014 - 11. 10. 2014 se společností 
ProCad, spol. s r.o. se sídlem Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medlánky, 
IČ 46979506, zastoupená Ing. Jiřím Dědkem - jednatelem společnosti, v celkové 
hodnotě 24.912,- Kč 

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

13. Emil Sadílek – žádost o přidělení obecního bytu 
 
Pan Emil Sadílek, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, je spolu se svou manželkou Miluší Sadílkovou 
nájemcem obecního bytu č. 832/8 umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 831, 
832 v ul. Zborovská, postaveného na pozemku parc. č. 1849, vše v obci a k. ú. Kuřim.  Nájemcem 
tohoto bytu je od roku 1978. 
 
V roce 2009 začali mít manž. Sadílkovi problémy s řádným placením nájemného a úhrad za 
poskytování služeb s nájmem bytu souvisejících. 
 
V roce 2011 byla usnesením RM č. 422/2011 ze dne 7. 9. 2011 manž. Sadílkovým schválena výpověď 
nájmu bytu. Výpovědní lhůta skončila dne 31. 1. 2012. Manž. Sadílkovi předmětnou bytovou jednotku 
nevyklidili, byt i nadále užívali. Dlužná částka činila ke dni 31. 8. 2011 výše xxxxxxx Kč. V únoru 2012 
uhradili manž. Sadílkovi částku xxxxxx Kč, v červnu 2012 požádali o uzavření splátkového kalendáře, 
kterým bude uhrazen dluh na nájemném a zálohách na služby ve výši xxxxxx Kč. Splátkový kalendář 
byl pravidelně splácen a ke dni 15. 8. 2013 řádně doplacen. 
 
Dne 19. 8. 2013 požádali manž. Sadílkovi o uzavření dalšího splátkového kalendáře, kterým bude 
uhrazen dluh na poplatku a úroku z prodlení ve výši xxxxxxx Kč. Ke dni 21. 10. 2013 uhradili polovinu 
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z dlužné částky a dne 13. 11. 2013 rada města na své schůzi schválila pod číslem usnesení 694/2013 
prominutí ½ poplatku a úroku z prodlení z dlužného nájemného k bytu č. 832/8. 
 
Od 1. 2. 2012 byl byt č. 832/8 právně volný a manž. Sadílkovi jej užívali bez právního důvodu. Jelikož 
veškeré dluhy řádně splatili, rada města jim usnesením číslo 695/2013 znovu přidělila byt č. 832/8 
v souladu s čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 „o volných bytech v majetku města 
a bytových náhradách“ a schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců. Od 1. 12. 
2013 je nájemní smlouva s manž. Sadílkovými opakovaně uzavírána na dobu určitou tří měsíců. 
 
Manž. Sadílkovi jsou nyní rozvedeni, rozsudek však není dosud pravomocný. Nabytí právní moci je 
ale otázkou několika příštích dnů. V rámci rozvodu ovšem manželé Sadílkovi neřešili majetkové 
vypořádání v době po rozvodu, neboť nebyli schopni dojít k dohodě o budoucím nájmu stávajícího 
bytu, kde mají nyní smlouvu uzavřenu jen na jeden měsíc - od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014. Dle vyjádření 
paní Sadílkové jejich společné soužití již není možné. Paní Sadílková má dle rozhodnutí soudu v péči 
tři nezletilé děti, se kterými nemá momentálně kam jít. Současně s nimi žije i čtvrté dítě, které je již 
zletilé (19 let). Pan Sadílek se ovšem odmítá dobrovolně odstěhovat. 
 
OMP navrhl panu Sadílkovi, aby si podal žádost o mimořádné přidělení bytu č. 947/21, 1+kk, v ul. 
Wolkerova v Kuřimi. Pan Sadílek na tuto variantu přistoupil a dne 3. 9. 2014 požádal o mimořádné 
přidělení bytu č. 947/21, 1+kk, umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. 
Wolkerova v Kuřimi. 
 
Byt č. 947/21 je nyní neobsazený. Dne 15. 5. 2014 však rada města přijala usnesení č. 242/2014 
tohoto znění: 
RM schvaluje vyčlenění jednoho samostatného malometrážního bytu z bytového fondu města pro 
mladé lidi opouštějící dětské domovy, výchovné ústavy, případně odcházející z pěstounských rodin po 
dosažení zletilosti nebo po dokončení studia za zvýhodněných podmínek formou sníženého nájmu. 

Jelikož byl v té době volný byt č. 947/21, výkladem bylo dovozeno, že pro naplnění účelu citovaného 
usnesení bude právě tento byt vyčleněn pro potřeby OSVP. 
 
Rada města může v souladu s čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 rozhodnout o „využití 
bytu jinak, než stanoví tato pravidla“, a to způsobem, že přidělí byt č. 947/21 panu Emilu Sadílkovi, 
trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim a následně schválí uzavření nájemní smlouvy. OMP tohle řešení 
podporuje a to z důvodů, že veškeré dřívější problémy s neplacením nájmu vždy aktivně řešila pí 
Sadílková tím, že se dostavovala na jednání na MěÚ Kuřim, spláceno bylo zejména z její mzdy, neboť 
pan Sadílek je dlouhodobým poživatelem sociálních dávek. Pan Sadílek zůstával vždy neaktivní. 
Pokud zůstane v bytě č. 832/8 na ul. Zborovská pí Sadílková, skýtá to dle OMP větší jistotu v řádném 
plnění povinností nájemce. Pokud rada města žádosti vyhoví, doporučuje OMP, aby i nájem pana 
Sadílka byl v režimu na dobu určitou tří měsíců. 
 
Vyjádření OSVP: 
Vyčlenění jednoho samostatného malometrážního bytu z bytového fondu města pro mladé lidi 
opouštějící dětské domovy, výchovné ústavy, případně odcházející z pěstounských rodin po dosažení 
zletilosti nebo po dokončení studia za zvýhodněných podmínek formou sníženého nájmu se jevilo 
velmi akutním z počátku roku 2014. Na pracovnice OSVP se v této souvislosti obraceli i ředitelé 
a sociální pracovnice dětských domovů a výchovných ústavů. 
Aktuálně nebude OSVP uvedený byt obsazovat, neboť tři, nyní již zletilé děti, umístěné v ústavní 
výchově, s nimiž se pro tento účel počítalo, pokračují v pobytu v ústavním zařízení z důvodu 
prodloužení ústavní výchovy nebo dokončení přípravy na budoucí povolání. Předpoklad ukončení 
studia je k datu 30. 6. 2015. Nicméně, v současné době není zřejmé, zda studium dokončí v řádném 
termínu či nikoliv. Čímž by problém s jejich ubytováním nastal okamžitě. 
Uzavření nájemní smlouvy k uvedenému bytu s panem Sadílkem, či případně kýmkoliv jiným, je tedy 
určitým rizikem pro naplnění potřeb a řešení složité životní situace mladých lidí, kteří nemají ani 
základní rodinné zázemí. 
Žádáme, aby k uvedeným okolnostem bylo přihlédnuto. Nevíme, jak bychom pak v případě akutní 
potřeby umístění zletilých dětí odcházejících z náhradního rodinného prostředí tuto situaci řešili. Zcela 
jistě není namístě, aby takoví mladí lidé, kteří si svoji životní situaci a roli nezavinili sami, museli opět 
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po ukončení ústavní či jiné náhradní rodinné péče opět využívat nějaké, tedy prakticky další zařízení 
sociální péče. 
OSVP provedl dne 5. 9. 2014 šetření s ohledem na možnost obsazení podporovaného bytu i zletilou 
osobou, končící pobyt v ústavním zařízení, která má bydliště i mimo správní obvod ORP Kuřim 
a zjistil, že v Dětském domově Tišnov končí pobyt sl. Klára Sxxxxxxxxxx, nar. xxxx, trvale bytem 
Tišnov, která by případně mohla bydlení v tomto bytě využít. Sl. Sxxxxxxxxx je dle sdělení ředitelky 
DD bezproblémová mladá žena, která k 5. 9. 2014 končí pobyt v DD Tišnov z důvodu nastoupení do 
zaměstnání. Pracuje u fy Kampos s.r.o., Kuřim. 
 
 
Na jednání se v 15,04 hod. dostavil Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního a Bc. 
T. Sojková – vedoucí odboru sociálních věcí a prevence. 
 
 
Diskuse: 
T. Sojková – v pondělí se měla dostavit slečna K. S., které měla skončit ústavní výchova, a této chtěla 
nabídnout sociální bydlení na ul. Tišnovské. Bohužel si tuto nabídku rozmyslela a chce se vrátit 
k matce. Není sice z našeho správního obvodu, ale pracuje v Kuřimi. Myslí si, že návrat domů 
nedopadne dobře. 
P. Kavka – doporučují přidělení bytu panu Sadílkovi. Jen dodává, že přímo tento byt nebyl vyčleněn 
pro potřeby sociálního bydlení. 
D. Holman – otázka vyčlenění sociálního bytu by měla být dořešena. 
T. Sojková – ptá se, zda by pan Sadílek nemohl bydlet na ul. Tišnovskou čp. 1182? 
P. Kavka – možná se uvolní byt na ul. Wolkerova. 
T. Sojková – ráda by věděla, zda je snaha podpořit a vyčlenit jeden konkrétní byt. Musí začít byt 
vybavovat. 
D. Sukalovský – jestli bude možné, že se v nejbližší době uvolní byt na ul. Wolkerova, potom o tomto 
navrhuje nyní nehlasovat. 
T. Sojková – podá návrh do jednání rady města na jeden konkrétní byt pro potřeby sociálního bydlení. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s přidělením bytu č. 947/21 umístěného ve II. NP bytového domu 

č. p. 947 v ul. Wolkerova, postaveného na pozemku parc. č. 1849, 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“, panu Emilu Sadílkovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 
1. 10.2014 do 31. 12. 2014, za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na 

služby. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
Z jednání odešli v 15,18 hod. Bc. T. Sojková a Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

14. Rekonstrukce bytu Tišnovská - Dodatek č. 1 ke SoD 2014/D/0055 
 
V souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, Kuřim“ žádá OI 
o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 52.118,04 Kč bez DPH neobsažené v projektové 
dokumentaci, a které jsou nezbytné k dokončení stavby. 
 
Jedná se o tyto práce: 

- Vybourání stávajících podlah 
- Zapravení podlah po bouracích pracích (vč. izolací) 
- Zapravení drážek ve zdivu - vedení elektroinstalací a rozvodů vody, kanalizace 
- Úprava stávající stoupačky kanalizace 
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- Výměna stávajících vstupních dveří za plastové 
- Osazení nového podružného vodoměru 
- Přesun stávajících otopných těles 

 
Předmětem dodatku jsou méněpráce v hodnotě 3.632,05 Kč bez DPH spočívající v odpočtu prací: 

- Odpočet kotvení příček 
- Odpočet nosného překladu 
- Odpočet prostředků za výmalbu 

 
Návrh nově sjednané ceny: 

Cena díla dle SoD   333.834 Kč bez DPH  383.909 Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1  382.320 Kč bez DPH  439.668 Kč vč. DPH 

 

Přílohy: A - dodatek č. 1 
B - soupis víceprací - méněprací 1 
B - soupis víceprací - méněprací 2 

 
Přijaté usnesení: 466/2014 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2014/D/0055 na akci „Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, Kuřim“ se 
společností DM Projekt s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 545/41, 627 00 Brno, 
IČ 29251940, který spočívá v odpočtu méněprací a přípočtu víceprací. 

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

15. 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 200 000,-
Kč (viz příloha A). Přehled čerpání investičního fondu základní školy je v příloze B. 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 02. 09. 2014 je 1 785 953,71,- Kč.  
 
Použití investičního fondu: 
1. oprava sedátek na hřišti odbíjené u budovy Tyršova      40 000,- Kč 
2. oprava laviček v atriu školy Tyršova       50 000,- Kč 
3. výměna čidel osvětlení v budově Komenského, 1. patro    30 000,- Kč 
4. výmalba schodišť, kinosálu, učebny výtvarné výchovy    40 000,- Kč 
5. výměna žárovek za úsporné na všech toaletách v budově Tyršova   20 000,- Kč 
6. oprava schodů u nouzového východu u ŠJ, oprava zídky před vchodem do ZŠ, 
    oprava kanálu u budovy Tyršova       20 000,- Kč 

Celkem           200 000,- Kč 
 
Přílohy: A - Žádost o čerpání IF ZŠT, 2. 9. 14 

B - Přehled čerpání IF ZŠT, 2. 9. 14 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – myslí si, že polovina závad, by neměla být hrazena z investičního fondu. Výměna žárovek, 
výmalba apod. je běžná údržba školy. 
D. Holman – ředitel nemá v provozním rozpočtu peníze. 
J. F. Koláček – je pro schválení, škola bude konečně opravená. 
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Přijaté usnesení: 467/2014 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 

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

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,22 hod. D. Holman. 
 
 
 

16. Smlouva o provozu a údržbě plynovodní přípojky 
 
V rámci stavby Přestavba kotelny na víceúčelový sál na ul. Popkova, byla provedena přípojka plynu. 
Pro zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky je potřeba uzavřít smlouvu z důvodů pravidelné 
údržby, kontroly stavu a odstraňování poruch. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 6 měsíců. Poplatek za provozování je 120 Kč bez DPH/rok. 
 
Přílohy: A - smlouva o zajištění provozu přípojky Kotelny 
 
Přijaté usnesení: 468/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby 

plynovodní přípojky vybudované v rámci stavby "Přestavba kotelny na víceúčelový 
sál na ul. Popkova" se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311. 

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

17. Spolufinancování služeb sociální prevence 
 
V prosinci roku 2014 skončí po 6 letech financování 83 služeb sociální prevence z evropských dotací. 
Náklady těchto služeb byly z evropských fondů hrazeny v plné výši a ročně dosahovaly částky cca 
190,7 mil. Kč. V dalším programovém období již není možné pro financování těchto služeb využívat 
evropské dotace. 
 
Mezi služby sociální prevence podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. patří např. azylové 
domy, domy na půl cesty, krizová pomoc, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, noclehárny. 
 
Zastupitelstvem JMK byla dne 19. června 2014 schválena Metodika hodnocení registrovaných 
sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 
V souladu s touto Metodikou je při hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb za účelem 
dotačního řízení požadován závazek obcí deklarující potřebnost těchto služeb a spolufinancování 
služby ze strany obce/obcí. V případě registrovaných služeb sociální prevence je požadována 
spoluúčast obce/obcí na pokrytí nákladů služby minimálně 20 % (mimo stavebních investic). 
 
Je zřejmé, že bez navýšení finančních zdrojů a stávajícího podílu kraje a obcí na financování služeb, 
by se s ohledem na výše uvedenou situaci, vyskytla závažná rizika spojená s destabilizací sítě 
sociálních služeb v kraji. 
 
V našem správním obvodu působí kromě dvou nadregionálních služeb sociální prevence dále obecně 
prospěšná společnost SPONDEA, IČ 25346342, se sídlem Sýpky 25, 613 00, poskytující sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služba se dne 1. 9. 2014 obrátila na MěÚ Kuřim se žádostí 
o spolufinancování této služby. 
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Optimalizované náklady této služby pro rok 2013, vypočítané podle shora uvedené Metodiky, 
navýšené o inflaci, činí při celkové kapacitě služby 790 klientů 2.122.409,- Kč. Optimalizovaný náklad 
na 1 klienta činí 2.687,- Kč (2.122.409/790). Aby mohla být služba dále provozována pro obyvatele 
Kuřimi a byla udržitelná, je třeba spolupodílet se na nákladech služby, a to ve výši 20 % z nákladů na 
jednoho klienta, což je 537,- Kč (2.687/5 = 537,- Kč). V současné době tuto službu využívá 31 klientů 
z ORP Kuřim. Příspěvek na 31 klientů tedy činí 16.647,- Kč (537 * 31 = 16.647,- Kč). 
 
Přílohy: A - metodika 
 
Přijaté usnesení: 469/2014 - RM doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit pro rok 2015 

spolufinancování služby prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
SPONDEA, o.p.s., Sýpky 25, 613 00 Brno za uživatele z ORP Kuřim ve výši 20 % 
z celkových optimalizovaných nákladů na klienta (což v současnosti činí 2.687,- 
Kč, částka na 31 klientů činí 16.647,- Kč). 

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

18. Vyhlášení výzvy na GO vozidla JSDH Kuřim 
 
V letošním roce požádalo město Kuřim JmK o dotaci na generální opravu vozidla Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Kuřim Tatra 148 s vysokozdvižnou plošinou PVP 27. JmK poskytl dotaci na tuto 
akci ve výši 630.000 Kč a město Kuřim uvolnilo na spoluúčast této akce částku ve výši 350.000 Kč. 
Vzhledem k nutnosti dokončit akci do 31. 12. 2014 je potřeba vyhlásit výzvu co nejdříve, aby nedošlo 
k ohrožení čerpání dotace. Text výzvy byl konzultován a schválen výborem SDH Kuřim. 
 
Přílohy: B - hodnotící komise 

A - výzva 
 
 
Na jednání se vrátil v 15,23 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 470/2014 - RM schvaluje zadávací řízení na výběr dodavatele zakázky „Generální 

oprava vozidla JSDH Kuřim - Tatra 148 s vysokozdvižnou plošinou“ pod ev. číslem 
D-OSVP-2014-001, schvaluje výzvu k podání nabídky na uvedenou akci 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. 

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

19. Zápis z jednání komise dopravy dne 8. 9. 2014 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z komise dopravy dne 8. 9. 2014. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 8. 9. 2014 
 
Diskuse: 
Bod č. 1.1 – bere na vědomí: 
O tomto bodu nebylo hlasováno. 
D. Holman – lze navázat na to, co dělá paní Ševčíková – zpevňují se plochy, na kterých mohou 
automobily stát. Tam, kde by bylo obratiště, může stát vozidlo. 
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Bod č. 1.2. - schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
 
Z jednání se vzdálil J. F. Koláček a dostavil se S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a Ing. 
V. Indrová – referentka odboru investičního. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje oddělení komunikace vedoucí z areálu stadionu na komunikaci ulice U Stadionu 
vodorovným značením na silnici: 
Pro: 4. 
V. Indrová – celkově narůstají náklady na dopravní značení ve městě. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,33 hod. D. Holman. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
 
Na jednání se vrátil v 15,35 hod. D. Holman. 
 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Pro: 4. 
D. Sukalovský – nelze v zóně stanovit výjimku. 
 
Bod č. 8 – schvaluje (bez dodatkové tabulky od – do): 
Pro: 5. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o instalaci závory – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 9 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 10 – schvaluje doporučení komise: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 11 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Přijaté usnesení: 471/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 8. 9. 

2014 a schvaluje body č. 1.2, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 dle zápisu v příloze. V bodě 3 
RM schvaluje pouze oddělení komunikace z areálu stadionu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
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Z jednání odešla Ing. V. Indrová. 
 
 
 

20. Drobné investice - mobilní tribuna FC Kuřim 
 
1) 
V souladu s dlouhodobým záměrem umístění divácké tribuny na stadion přicházíme s řešením, které 
bylo konzultováno s představiteli FC Kuřim, a je považováno za přiměřené potřebám i momentálním 
možnostem města. 
Jedná se o mobilní tribunu se zastřešením (64 sedaček), která bude umístěna na straně od ulice 
U Stadionu. Bylo provedeno poptání dodávky mobilní tribuny a předpokládaná cena je 270.000 Kč vč. 
 DPH a lze ji hradit z ORG Drobné investice. 
Dále musí být do dodávky tribuny doplněno uzemnění tribuny. Odhad potřeby financí na realizaci 
uzemnění je 10 000 Kč 
Umístění tribuny vyžaduje souhlas s umístěním stavby. PD v rozsahu DUR a DPS je odevzdána, čeká 
se pouze na souhlas s činností v ochranném pásmu VN od společnosti EON, aby mohla být podána 
žádost na stavební úřad. 
Doporučujeme radě města schválit vyčlenění částky 280.000 Kč z „drobných investic“ na pořízení 
mobilní tribuny. 
 
Příloha: 1A - situace 
 1B - tribuna 
 
2) 
Před instalací mobilní tribuny musí být připraveno a upraveno okolí - terénní zářez a připravena 
podkladní zpevněná plocha pro samotnou instalaci tribuny. Dle rozpočtu z PD je cena za provedení 
stavebních úprav 295.000 Kč. 
Doporučujeme radě města schválit vyčlenění částky 295 000 Kč z „drobných investic“ na stavební 
úpravy pro osazení mobilní tribuny na stadionu v Kuřimi. 
 
Příloh: 2A - stavební úpravy 

3) 
Dle doporučení OF Ing. Varmužky (pokud bude radou města vyčlenění financí schváleno), žádáme 
vyčlenit finanční prostředky na zpracování PD. Faktura za zpracování PD, cca 40.000 Kč, již byla 
zaplacena z ORG 1237 000 000 Rekonstrukce stadionu. Finanční prostředky budou po schválení 
přeúčtovány. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,45 hod. J. F. Koláček. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – měly by se provést úpravy, aby šla tribuna usadit. Z ul. U Stadionu by tribuna umístit šla. 
Mluvíme o lehké a montované tribuně pro cca 60 lidí. V drobných investicích peníze jsou. 
S. Bartoš – v drobných investicích peníze mají. 
A. Zimmermannová - toto je ale na územní řízení. 
Z. Kříž – před časem zasílal informace o tribunách, na které se poskytovala dotace. 
D. Holman – toto se může prověřit. Lze realizovat na územní souhlas. 
S. Bartoš – celé zařízení potřebuje uzemnit. 
D. Sukalovský – ptá se, zda můžeme zakázku rozdělit? 
D. Holman – lze zakázku rozdělit, je to zakázka malého rozsahu. 
O. Štarha – je to v souladu s koncepcí, kterou udělal arch. Kynčl? 
D. Sukalovský – hřiště tam bude i v budoucnu. Význam to má. 
S. Bartoš – musíme získat územní rozhodnutí. Myslí si, že se jedná o dělení zakázky. 
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Na jednání se vrátil v 16,07 hod. J. F. Koláček. 
 
 
S. Bartoš – máme 1 mil. Kč v drobných investicích. Náklady jsou cca 600 tisíc Kč. 
D. Sukalovský – pokud jsme nepočítali s tím, že se zbývající finance převedou do další roku, můžeme 
peníze použít na opravu chodníků. 
O. Štarha – bylo to projednáno v komisi stavební? 
D. Holman – není to potřeba projednat v této komisi. Vše projednal výbor sportovní a o umístění 
tribuny by měli rozhodovat hlavně fotbalisti. Studii si prověřil a vše je v jejím souladu i v souladu 
s územním plánem. 
 
Přijaté usnesení: 472/2014 - RM schvaluje vyčlenění částky 280.000 Kč z „drobných investic“ na 

pořízení mobilní tribuny na stadion v Kuřimi. 

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

20/1. Drobné investice - mobilní tribuna FC Kuřim 
 
Před instalací mobilní tribuny musí být připraveno a upraveno okolí - terénní zářez a připravena 
podkladní zpevněná plocha pro samotnou instalaci tribuny. Dle rozpočtu z PD je cena za provedení 
stavebních úprav 295.000 Kč. 
 
Doporučujeme radě města schválit vyčlenění částky 295.000 Kč z „drobných investic“ na stavební 
úpravy pro osazení mobilní tribuny na stadionu v Kuřimi. 
(vizte příloha 2A) 
 
Přílohy: 2A - stavební úpravy 
 
Přijaté usnesení: 473/2014 - RM schvaluje vyčlenění částky 295.000 Kč z „drobných investic“ na 

stavební úpravy pro osazení mobilní tribuny na stadionu v Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman)  Zdržel se: 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

20/2. Drobné investice - mobilní tribuna FC Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 474/2014 - RM schvaluje vyčlenění částky 40.000 Kč z „drobných investic“ na 

zpracování projektové dokumentace pro uzemní souhlas a pro provedení stavby 
Mobilní tribuna FC Kuřim. 

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

21. Smlouva o umístění reklamy 
 
Pan Ing. Oldřich Štarha požádal o umístění 4 ks reklamních ploch v celkovém rozsahu 4 pole 
silničního zábradlí v Kuřimi v termínu 15. 9. - 10. 10. 2014 v následujících místech: 
a) 2 ks v rozsahu 1 polí na nám. 1.května, 
b) 1 ks v rozsahu 1 pole ul. Legionářská naproti Elprumu, 
c) 1 ks v rozsahu 1 pole ul. Legionářská u Elprumu 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za užití plochy 400,-Kč/1 pole/měsíc. 
Celková cena dle této sazby činí 2.581,20 Kč (vč. DPH). 
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Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 475/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi se společností Ing. Oldřich Štarha, se sídlem Tyršova 970/36, 
664 34 Kuřim, IČ13381199. Reklamní tabule v počtu 2 ks v rozsahu 1 pole bude 
umístěna na nám. 1. května, na ul. Legionářská v počtu 2 ks v rozsahu 1 pole na 
dobu od 15. 9. 2014 do 10. 10. 2014 za celkovou cenu 2.581,20 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,25 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 9. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 9. 2014 
  1A - plnění usnesení RM 
2 Pořadník č. 35 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 
  2A - pořadník č. 35 
3 Josef Čaněk – žádost o snížení nájemného 
4 Helena Hloušková – žádost o prominutí části nájemného za pozemek 
  4A - situace 
  4B - žádost 
5 Radek Boušek – žádost o nájem části pozemku 
  5A - situace 
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  5B - doplňující informace 
  5C - nájemní smlouva 
6 EUROVIA CS, a.s. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy v lokalitě obalovna Česká  
  6A - žádost 
  6B - situace 
7 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt "Zateplení hasičské zbrojnice 

Kuřim" 
  7A - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
  7B - smlouva se SFŽP připomínkovaná 
8 Dodatek č. 1 k SOD Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim" 
  8A - dodatek č. 1 
9 Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace "Městská sportovní 

hala" 
  9A - dodatek č. 2 - příloha 
10 Přidělení zakázky - stavební úpravy pokladny MěÚ Kuřim 
11 Smlouva na dodávku vody 
  11A - smlouva Crystalis 
12 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků voleb do 

zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014 
  12A - návrh smlouvy 
13 Emil Sadílek – žádost o přidělení obecního bytu 
14 Rekonstrukce bytu Tišnovská - Dodatek č. 1 ke SoD 2014/D/0055 
  14A - dodatek č. 1 
  14B - soupis víceprací - méněprací 1 
  14C - soupis víceprací - méněprací 2 
15 Žádost o čerpání IF ZŠT 
  15A - Žádost o čerpání IF ZŠT, 2. 9. 14 
  15B - Přehled čerpání IF ZŠT, 2. 9. 14 
16 Smlouva o provozu a údržbě plynovodní přípojky 
  16A - smlouva o zajištění provozu přípojky Kotelny 
17 Spolufinancování služeb sociální prevence 
  17A - metodika 
18 Vyhlášení výzvy na GO vozidla JSDH Kuřim 
  18A - výzva 

18B - hodnotící komise 
19 Zápis z jednání komise dopravy dne 8. 9. 2014 
  19A - zápis z komise dopravy 8. 9. 2014 
20 Drobné investice - mobilní tribuna FC Kuřim 
  20A - situace 
  20B - tribuna 
20/1 Drobné investice - mobilní tribuna FC Kuřim 
  20/1A - stavební úpravy 
20/2 Drobné investice - mobilní tribuna FC Kuřim 
21 Smlouva o umístění reklamy 
  21A - návrh smlouvy 


