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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 33/2014 konané dne 24. 09. 2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Ing. Oldřich Štarha – místostarosta, Zdeněk Kříž, PaedDr. 
David Holman – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice městského úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
Omluven: Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,12 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 9. 2014 

2 Ing. Kasim Al-Dury - žádost o slevu z nájemného 

2/1 Ing. Kasim Al-Dury - žádost o slevu z nájemného 

3 Josef Čaněk - žádost o snížení nájemného - záměr 

4 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

5 Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - nájemní smlouva 

5/1 Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - záměr na pronájem 

6 Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - nájemní smlouva 

6/1 Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - záměr na pronájem 

7 Kovářová Lenka – pachtovní smlouva  

8 Vaňkovi Vladimír a Miluše - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

9 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 

10 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 

11 Richter Pavel – smlouva o ubytování 

12 Jan Krich – nájemní smlouva 

13 Plavec Tomáš - žádost o odkup zařízení 

14 Vyřazení majetku města 

15 Vnitřní směrnice k provádění inventarizace 

16 Složení pracovních skupin pro přípravu Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 

17 Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění reklamní plochy – Ing. O. Štarha  

18 Dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění reklamní plochy – Občanské sdružení  

19 Smlouva o umístění reklamní plochy – Contimex, spol. s r.o. 
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20 Smlouva o umístění reklamní plochy – Andrea Pěluchová  

20/1 Smlouva o umístění reklamní plochy – Andrea Pěluchová  

20/2 Rozšíření vymezených ploch pro umístění reklam 

21 Výsledek VŘ - interiér kotelny 

22 Dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0042 

23 Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0050 

24 Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0043 

25 Dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0069 

26 Dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0045 Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim 

26/1 Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0045 Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim  

27 Objekt sociálního bydlení Tišnovská - E.ON Smlouva o připojení k distribuční soustavě 

28 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu poskytnutého pro podporu výkonu 
agendy pomoci v hmotné nouzi 

29 Podporované bydlení - předání bytu k dispozici OSVP 

29/1 Podporované bydlení - předání bytu k dispozici OSVP 

30 Zahájení zadávacího řízení "Společenské a kulturní centrum" 

31 Zápis komise stavební ze dne 15. 9. 2014 

32 Rozpočtové opatření č. 10 

33 Barevnost fasády hasičské zbrojnice 

 
 
Z jednání se vzdálil v 14,13 hod. D. Holman. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 9. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 476/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 9. 

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

2. Ing. Kasim Al-Dury - žádost o slevu z nájemného 
 
Ing. Kasim Al-Dury, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 49487477 je nájemcem nebytového 
prostoru č. 844/9, prodejna obuvi, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 
v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. V době od 11. 8. do 15. 8. 2014 probíhala výměna výloh v tomto 
nebytovém prostoru. Pan Al-Dury požádal o slevu z nájemného z důvodu, že bylo nutné prodejnu na 
přechodnou dobu uzavřít, a navrhuje snížení nájemného o 8.000 Kč. Prodejna byla zavřena v době od 
8. 8. do 17. 8. 2014.  
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Pan Al-Dury platí měsíční nájemné za uvedený nebytový prostor ve výši 16.234 Kč. OMP doporučuje 
žádosti pana Al-Duryho vyhovět jen z části, a to ve výši 5.240 Kč, což odpovídá výši nájemného za 
dobu, kdy bylo nutné prodejnu uzavřít. Tento princip byl uplatněn i u sousedního nebytového prostoru, 
jehož nájemcem je pan Čaněk. OMP tedy navrhuje radě města dvě usnesení. První reflektuje žádost 
nájemce, druhé je návrhem OMP. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje jednorázovou slevu z nájemného ve výši 8.000 Kč nájemci 

nebytového prostoru č. 844/9 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, panu Ing. Kasimu Al-Durymu, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 49487477, z důvodu výměny výloh v prodejně 
obuvi. 

Hlasováno 
Proti: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž)  Nepřítomni: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

2/1. Ing. Kasim Al-Dury - žádost o slevu z nájemného 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,16 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního a vrátil se 
D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 477/2014 - RM schvaluje jednorázovou slevu z nájemného ve výši 5.240 Kč 

nájemci nebytového prostoru č. 844/9 umístěného v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, panu Ing. Kasimu Al-
Durymu, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 49487477, z důvodu výměny výloh 
v prodejně obuvi. 

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

3. Josef Čaněk - žádost o snížení nájemného - záměr 
 
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. 
Dle vyjádření pana Čaňka u něj dochází k dlouhodobému a přetrvávajícímu poklesu tržeb. Z toho 
důvodu požádal dne 15. 9. 2014 o trvalé snížení nájemného o částku 6.000,- Kč/měsíc. 
Níže uvádíme přehled nájemného hrazeného nájemci nebytových prostor v ul. Bezručova čtvrť: 
 
Nájemce Roční nájemné Měsíční nájemné Výměra NP (m

2
) Nájemné 

Kč/m
2
/měs. 

Josef Čaněk 532.020 Kč 44.335 Kč 550,05 80,60 

Ing. Kasim Al-Dury 194.808 Kč 16.234 Kč 158,46 102,45 

Bc. Kateřina Nečasová -  
Kapitol 

115.956 Kč 9.663 Kč 95,30 101,40 

Bronislav Melichar - Zdravá 
výživa 

50.652 Kč 4.221 Kč 69,39 60,83 

Hana Pavelková - 
kadeřnictví 

51.504 Kč 4.292 Kč 53,63 80,03 

Roman Vaněrka - bufet 68.892 Kč 5.741 Kč 71,72 80,05 
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Z výše uvedeného vyplývá, že pan Čaněk hradí v rámci ostatních nebytových prostor na ul. Bezručova 
čtvrť srovnatelné nájemné za 1 m

2
 podlahové plochy za měsíc. Vzhledem k pronajaté podlahové ploše 

se mu ale nájemné zdá velmi vysoké. 
OMP zvažoval při platbě nájemného rozdělit nebytové prostory na prodejní plochu a obslužné prostory 
(sklady, komory, šatny, WC …) a stanovit rozdílné nájemné, a to za prodejní plochu nájemné 100 
Kč/m

2
 a za obslužné prostory 70 Kč/m

2
. V tomto případě by se však měsíční nájemné ještě navýšilo 

o 2.354 Kč. 
V případě snížení nájemného o požadovaných 6.000 Kč/měsíc, by nájemné na 1 m

2
 činilo částku 

69,69 Kč. 
Na základě výše uvedeného OMP nedoporučuje nájemné jakkoli upravovat směrem dolů. Jak vyplývá 
z uvedené tabulky, výše jednotkového nájemného je srovnatelná s ostatními provozovnami 
a výměnou výloh došlo ke zlepšení kvality nebytového prostoru. OMP navíc očekává určitou úsporu 
ve vyúčtování služeb. Usnesení je však navrženo dle žádosti nájemce. 
V případě, že by se rada města rozhodla nájemné snížit, jednalo by se o změnu podstatné náležitosti 
v nájemní smlouvě, takže podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a judikatury by bylo nutné nejprve 
vyhlásit záměr. 
 
Přílohy:  A - půdorys - nebytový prostor - J. Čaněk 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – jestliže se p. Čaňkovi zdá nájemné vysoké, potom je možná dohoda města s panem Čaňkem 
o ukončení smlouvy a vypsání nového výběrového řízení na nájemce. Výše nájemného bude cenou 
tržní. 
D. Sukalovský – bylo by možné rozdělit plochu na plochu prodejní a plochu skladovou a rozdělit podle 
toho i nájemné. 
Z. Kříž – pokud na toto přistoupíme, potom se musí revidovat všechny nájemní smlouvy nebytových 
prostor. 
P. Kavka – již dříve bylo rozděleno na skladovací a prodejní plochy. 
D. Sukalovský – je nutné se zamyslet, zda chceme v těchto prostorech něco jiného než potraviny. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr změny „Nájemní smlouvy“ ze dne 20. 12. 1996, ve znění 

dodatků č. 1 - 4, kterou byly pronajaty nebytové prostory č. 841/10 a č. 843/9 
o celkové výměře 550,05 m

2
 umístěných v I. nadzemním podlaží bytového domu 

č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, panu Josefu Čaňkovi, bytem xxxxxxx 
xxxxxxx, Brno, IČ 68621787. Změna bude spočívat ve změně nájemného. Nová 
výše nájemného bude činit 69,69 Kč/m

2
/měs. s roční valorizací podle míry inflace. 

Hlasováno 
Proti: 2 (Z. Kříž, D. Holman)  Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) 
Nepřítomen: 1 (F. F. Koláček). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

4. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 8 v domě č. p. 1535 ul. Metelkova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 478/2014 - RM bere na vědomí uzavření „Dohody o převodu družstevního podílu“ 

mezi panem Miroslavem Foretem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 637 00 Brno 
a paní Janou Sattlerovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim 
a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1535/8 členu Bytového družstva 
Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
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IČ 26277212 - paní Janě Sattlerové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim. 

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

5. Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - nájemní 
smlouva 
 
Pan Bohuslav Bednář, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim je dle nájemní smlouvy č. 2014/O/0015 
nájemcem místnosti o velikosti 12 m

2
 umístěné v I. podzemním podlaží kulturního domu. Nájemní 

smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 30. 9. 2014. Dle posledních informací započne rekonstrukce 
kulturního domu začátkem roku 2015. Dle telefonického sdělení hodlá pan Bednář místnost i nadále 
využívat ke zkouškám hudební skupiny. 
OMP navrhuje nyní uzavřít s panem Bohuslavem Bednářem nájemní smlouvu na dobu určitou ve 
smyslu § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to od 1. 10. 2014 do 29. 10. 2014, 
a současně ve smyslu § 39 odst. 1 zákona o obcích vyhlásit záměr na pronájem předmětného 
nebytového prostoru. Případný smluvní vztah bude uzavřen do 31. 12. 2014. 
 
Přílohy:  A - nájemní smlouva do 29. 10. 2014 
 
Přijaté usnesení: 479/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

místnosti o výměře 12 m
2
 umístěné v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem 
Bohuslavem Bednářem, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou od 1. 10. 
2014 do 29. 10. 2014 za nájemné ve výši 449,- Kč. 

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

5/1. Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - záměr na 
pronájem 
 
Pan Bohuslav Bednář, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim je dle nájemní smlouvy č. 2014/O/0015 
nájemcem místnosti o velikosti 12 m

2
 umístěné v I. podzemním podlaží kulturního domu. Nájemní 

smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 30. 9. 2014. Dle posledních informací započne rekonstrukce 
kulturního domu začátkem roku 2015. Dle telefonického sdělení hodlá pan Bednář místnost i nadále 
využívat ke zkouškám hudební skupiny. 
OMP navrhuje nyní uzavřít s panem Bohuslavem Bednářem nájemní smlouvu na dobu určitou ve 
smyslu § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to od 1. 10. 2014 do 29. 10. 2014, 
a současně ve smyslu § 39 odst. 1 zákona o obcích vyhlásit záměr na pronájem předmětného 
nebytového prostoru. Případný smluvní vztah bude uzavřen do 31. 12. 2014. 
 
Přijaté usnesení: 480/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m

2
 umístěné 

v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku p. 
č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 30. 10. 2014 do 31. 12. 2014 
za nájemné 40,- Kč/m

2
/měs. panu Bohuslavu Bednářovi, trvale bytem xxxxxxxxxx 

Kuřim za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
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6. Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - nájemní 
smlouva 
 
Pan Martin Pospíšil, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je dle nájemní smlouvy č. 2014/O/0014 
nájemcem místnosti o velikosti 12 m

2
 umístěné v I. podzemním podlaží kulturního domu. Nájemní 

smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 30. 9. 2014. Dle posledních informací započne rekonstrukce 
kulturního domu začátkem roku 2015. Dle telefonického sdělení hodlá pan Pospíšil místnost i nadále 
využívat ke zkouškám hudební skupiny. 
OMP navrhuje nyní uzavřít s panem Martinem Pospíšilem nájemní smlouvu na dobu určitou ve smyslu 
§ 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to od 1. 10. 2014 do 29. 10. 2014, a současně ve 
smyslu § 39 odst. 1 zákona o obcích vyhlásit záměr na pronájem předmětného nebytového prostoru. 
Případný smluvní vztah bude uzavřen do 31. 12. 2014. 
 
Přílohy:  A - nájemní smlouva do 29. 10. 2014 
 
Přijaté usnesení: 481/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

místnosti o výměře 12 m
2
 umístěné v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem 
Martinem Pospíšilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou od 
1. 10. 2014 do 29. 10. 2014 za nájemné ve výši 449 Kč. 

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

6/1. Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - záměr na 
pronájem 
 
Pan Martin Pospíšil, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je dle nájemní smlouvy č. 2014/O/0014 
nájemcem místnosti o velikosti 12 m

2
 umístěné v I. podzemním podlaží kulturního domu. Nájemní 

smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 30. 9. 2014. Dle posledních informací započne rekonstrukce 
kulturního domu začátkem roku 2015. Dle telefonického sdělení hodlá pan Pospíšil místnost i nadále 
využívat ke zkouškám hudební skupiny. 
OMP navrhuje nyní uzavřít s panem Martinem Pospíšilem nájemní smlouvu na dobu určitou ve smyslu 
§ 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to od 1. 10. 2014 do 29. 10. 2014, a současně ve 
smyslu § 39 odst. 1 zákona o obcích vyhlásit záměr na pronájem předmětného nebytového prostoru. 
Případný smluvní vztah bude uzavřen do 31. 12. 2014. 
 
Přijaté usnesení: 482/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m

2
 umístěné 

v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku 
p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 30. 10. 2014 do 31. 12. 2014 
za nájemné 40,- Kč/m

2
/měs. panu Martinu Pospíšilovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 

xxxxx Kuřim za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

7. Kovářová Lenka – pachtovní smlouva 
 
RM schválila pod č. usnesení 423/2014 ze dne 20. 8. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
3000/3 k. ú. Kuřim o výměře 144 m

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

neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok Lence Kovářové, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
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o obcích na úřední desce po dobu 15 dní - bez připomínek. OMP doporučuje schválit uzavření 
pachtovní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 483/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Lenkou Kovářovou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části 
pozemku parc. č. 3000/3 k. ú. Kuřim o výměře 144 m

2
 - zahrádka v lokalitě 

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

2
/rok. 

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

8. Vaňkovi Vladimír a Miluše - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. 
Kuřim 
 
Manželé Vladimír a Miluše Vaňkovi, oba bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádali o pacht části 
pozemku parc. č. 2105 k. ú. Kuřim o výměře 89 m

2
, zahrádka v lokalitě „za domem Bezručova čtvrť 

1101-1103“ v Kuřimi. O schválení žádosti manž. Vaňkových žádá přípisem ze dne 25. 8. 2014 i SVJ 
přilehlého bytového domu. 
OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 2105 k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 484/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2105 k. ú. 

Kuřim o výměře 89 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 Vladimíru a Miluši Vaňkovým, oba trvale bytem 

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

9. Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi. 
Výše uvedená smlouva byla dodatkem prodloužena do 30. 9. 2014. Jelikož jmenovaný nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o čtyři měsíce do 31. 1. 2015. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 485/2014 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0112 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v 
Kuřimi do 31. 1. 2015. 

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

10. Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela 
dne 2. 12. 2011 s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu 
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o ubytování č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Výše uvedená smlouva byla dodatkem prodloužena do 30. 9. 2014. Jelikož jmenovaná nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o čtyři měsíce do 31. 1. 2015. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 486/2014 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0113 

s Ivanou Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 1. 2015. 

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

11. Richter Pavel – smlouva o ubytování 
 
Pavel Richter, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 9. 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 31. 1. 2015. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 487/2014 - 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 31. 1. 2015. 

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

12. Jan Krich – nájemní smlouva 
 
Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 28. 2. 2014 s městem Kuřim 
na základě usnesení RM č. 61/2014 ze dne 19. 2. 2014 nájemní smlouvu č. 2014/O/0009, jejímž 
předmětem je pronájem lůžka v chatě v lokalitě Zlobice do 30. 9. 2014. Jelikož jmenovaný nemá 
nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení smlouvy. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku souhlasí s prodloužením smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování do 31. 1. 2015. 
 
Přijaté usnesení: 488/2014 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2014/O/0009 s Janem 

Krichem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc.č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 31. 1. 
2015. 

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



 
 

 

9 

 

13. Plavec Tomáš - žádost o odkup zařízení 
 
Dne 18. 8. 2014 byla doručena městu Kuřim žádost nájemce restaurace v Kulturním domě v Kuřimi, 
pana Tomáše Plavce, bytem xxxxxxxxx 602 00 Brno, o odkoupení části pronajatého zařízení kuchyně 
a restaurace. 
OMP navrhl odprodat zařízení za 40 % pořizovací ceny, tj. židle 35 ks za 200,- Kč/ks a nerezovou 
digestoř 1 ks za 8.000 Kč. S cenou za židle p. Plavec souhlasí, za digestoř je ochoten zaplatit 6.000 
Kč. 
 
35 ks židlí x 200 Kč =   7.000 Kč 
1 ks digestoř x 6000 Kč =  6.000 Kč 
------------------------------------------------------- 
celkem bez DPH  13.000 Kč 
DPH 21 %     2.730 Kč 
celkem s DPH   15.730 Kč 
 
Přílohy: A - kupní smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – než začne rekonstrukce kulturního domu, bude potřeba zajistit občerstvení na 
pořádaných akcích. Může je zajišťovat Wellness Kuřim, popřípadě jiný dodavatel. Bude ale potřeba 
vybavení restaurace pro tyto účely, nemůže si tedy p. Plavec zařízení odebrat až v prosinci 2014? 
Z. Kříž – ptá se, zda byli osloveni vedoucí městských organizací, jestli něco z tohoto zařízení 
nemohou využít? 
D. Sukalovský – telefonicky kontaktoval p. Plavce – židle jsou města, ale potažení nechal p. Plavec 
udělat na své náklady. Jedno potažení ho stálo cca 600 Kč/ židli. Dostal svolení k využití židlí na 
akcích města, tyto si odebere až po novém roce. Starosta žádá prověřit, zda by digestoř nevyužila 
městská organizace. 
D. Holman – nyní by usnesení schválil s termínem plnění ke dni 31. 12. 2014. A do usnesení by 
doplnil termín odběru. 
 
Přijaté usnesení: 489/2014 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s Tomášem Plavcem, bytem 

xxxxxxxxx 602 00 Brno, jejímž předmětem prodej části nepotřebného zařízení 
restaurace v Kulturním domě Kuřim za celkovou kupní cenu 15.730 Kč včetně DPH 
s termínem odběru po 15. 12. 2014. 

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

14. Vyřazení majetku města 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Veškerý majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů, příp. využit na sociální bydlení na ul. Tišnovská. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – pokud by se nějaké elektrozařízení použilo v sociálním bytě, potom upozorňuje na to, že je 
nutné zajistit jejich revize. 
 
Přijaté usnesení: 490/2014 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 



 
 

 

10 

 

15. Vnitřní směrnice k provádění inventarizace 
 
OMP předkládá RM ke schválení vnitřní směrnici Městského úřadu Kuřim k provádění inventarizace 
majetku a závazků města Kuřimi. 
 
Přílohy: A - směrnice inventarizace 2014 
 
Přijaté usnesení: 491/2014 - RM schvaluje vnitřní směrnici Městského úřadu Kuřim č. S1/2014/RM 

k provádění inventarizace majetku a závazků města Kuřimi.  
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
Z jednání odešel v 14,41 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

16. Složení pracovních skupin pro přípravu Strategického plánu 
rozvoje města Kuřimi 
 
V rámci projektu "Efektivní Kuřim" je zpracováván dodavatelskou společností MC Triton, s.r.o., nový 
Strategický plán rozvoje města Kuřimi. Jsou navrženy tři pracovní skupiny pro následující problémové 
oblasti: 
1. pracovní skupina - problémová oblast A - Infrastruktura 
2. pracovní skupina - problémová oblast B - Životní prostředí, zdraví 
3. pracovní skupina - problémové oblasti C a D - Lidské zdroje a podnikání, řízení rozvoje 
 
Návrh složení pracovních skupin předkládáme v příloze a žádáme Radu města Kuřimi o schválení. 
 
Přílohy: A - 1. pracovní skupina 

B - 2. pracovní skupina 
C - 3. pracovní skupina 

 
Diskuse: 
D. Holman – jako předsedajícího 2. pracovní skupiny navrhuje místo J. F. Koláčka pana Mgr. 
P. Vodku. 
 
Přijaté usnesení: 492/2014 - RM schvaluje složení pracovních skupin pro přípravu Strategického 

plánu rozvoje města Kuřimi dle příloh se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění reklamní 
 
Na základě schváleného usnesení č. 475/2014 ze dne 10. 9. 2014 byla uzavřena smlouva o umístění 
reklamní plochy na silničním zábradlí v Kuřimi č. 2014/O/0050 s panem Ing. O. Štarhou. Celková cena 
za umístění 4 ks reklamních ploch v rozsahu 1 pole v termínu od 15. 9. 2014 do 10. 10. 2014 byla 
stanovena na 2.581,20 Kč. Vzhledem k chybě při výpočtu ceny, byla částka nově přepočítána 
a dodatkem upravena na správnou hodnotu celkové ceny 1.678 Kč. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku č. 1 
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Přijaté usnesení: 493/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2014/O/0050 
o umístění reklamy na silničním zábradlí v Kuřimi, se společností Ing. O. Štarha, se 
sídlem Tyršova 970/36, 664 34 Kuřim, IČ 13381199, kterým se mění celková cena 
na 1.678 Kč. 

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

18. Dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění reklamní plochy – Občanské 
sdružení 
 
Na základě schváleného usnesení č. 563/2012 ze dne 10. 10. 2012 byla uzavřena smlouva o umístění 
reklamní plochy na silničním zábradlí č. 2012/B/0062 s Občanským sdružením pro realizaci silničního 
obchvatu města Kuřimi. Předmětem smlouvy je bezplatné umístění 2 ks reklamních ploch na silničním 
zábradlí na nám.1. května v Kuřimi. Usnesením č. 628/2013 ze dne 9. 10. 2013 byl termín prodloužen 
o 1 rok. Pan Miloslav Kolařík požádal o prodloužení termínu o další rok za stejných podmínek. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku č. 2 
 
Diskuse: 
D. Holman – bezúplatně to nelze, ten stejný banner ale můžeme vyvěsit jako město – vyjadřuje vůli 
města. 
O. Štarha – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2012/B/0062 o umístění 

reklamy na silničním zábradlí v Kuřimi, se Občanským sdružením pro realizaci 
silničního obchvatu města Kuřimi, se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, 
IČ 26562634, kterým se mění termín do 13. 10. 2015. 

 
 
 

19. Smlouva o umístění reklamní plochy – Contimex, spol. s r.o. 
 
Pan Jiří Mikel podal za společnost Contimex, spol. s r.o. žádost o umístění 1 ks reklamní plochy 
v celkovém rozsahu 2 pole silničního zábradlí v Kuřimi na ul. Tyršova u sokolovny. Reklamní plochu 
žádá umístit v termínu od 25. 9. 2014 do 11. 10. 2014. 
 
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 548,50 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 494/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, se společností Contimex, spol. s r.o. se sídlem Komenského 
667, 664 34 Kuřim, IČ 49454862. Reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 2 polí 
bude umístěna na ul. Tyršova u sokolovny na dobu od 25. 9. 2014 do 11. 10. 2014 
za celkovou cenu 548,50 Kč. 

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



 
 

 

12 

 

20. Smlouva o umístění reklamní plochy – Andrea Pěluchová 
 
Město Kuřim převzalo do majetku opěrnou zeď vybudovanou v rámci obchodních prostor KIK na ul. 
Tyršova, kolaudační souhlas č. j. MK/11582/14/OSVO byl vydán dne 12. 8. 2014. Opěrná zeď není 
zahrnuta do vymezených ploch k umístění reklam, ale je zde již umístěna reklamní banner o velikosti 
0,5 m x 8 m paní Andrei Pěluchové. 
 
Dne 15. 9. 2014 podala paní Pěluchová žádost o prominutí nájmu po dobu 1 roku, neboť pro otevření 
své provozovny vyložila nemalé finanční prostředky. 
 
S panem Bohumilem Pěluchou byl dohodnut návrh smlouvy o umístění této reklamy v období 1. 10. 
2014 do 31. 12. 2014. Dle schváleného usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 pro povolování 
reklam na silničním zábradlí cena činí 2.904,- Kč (vč. DPH). Současně souhlasí s doplatkem za 
období od 1. 9. 20414 do 30. 9. 2014 ve výši 484 Kč (vč. DPH) z důvodu uznání bezdůvodného 
obohacení. 
 
OI navrhuje zahrnutí bezpečnostního zábradlí opěrné zdi do vymezených ploch pro umístění reklam. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Holman – bezúplatně to nelze. 
O. Štarha – stahuje materiál z jednání a bude s paní Pěluchovou jednat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o bezplatném umístění reklamy s paní Andreou 

Pěluchovou, se sídlem Dlouhá 1725/18, 664 34 Kuřim, IČ 60348836. Reklamní 
tabule v počtu 1 ks o velikosti 0,5 m x 8,3 m bude umístěna na opěrné zdi ul. 
Tyršova na dobu od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. 

 
 
 

20/1. Smlouva o umístění reklamní plochy – Andrea Pěluchová 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
O. Štarha – stahuje materiál z jednání a bude s paní Pěluchovou jednat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy s paní Andreou Pěluchovou, 

se sídlem Dlouhá 1725/18, 664 34 Kuřim, IČ 60348836. Reklamní tabule v počtu 
1 ks o velikosti 0,5 m x 8,3 m bude umístěna na opěrné zdi ul. Tyršova na dobu od 
1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 za cenu ve výši 2.904 Kč. 

 
 
 

20/2. Rozšíření vymezených ploch pro umístění reklam 
 
Diskuse: 
O. Štarha – stahuje materiál z jednání a bude s paní Pěluchovou jednat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje rozšíření vymezených ploch pro umístění reklam o bezpečnostní 

zábradlí opěrné zdi s výjimkou 3 polí u vjezdu na parkoviště na ul. Tyršova 
u obchodních prostor KIK. 

 
 
Z jednání se vzdálil v 14,50 hod. D. Sukalovský. 
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21. Výsledek VŘ - interiér kotelny 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Dodávka a montáž interiéru víceúčelového sálu Kotelna na ul. Popkova, 

Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: C-OI-2014-004 

Zajišťující odbor (ZO):OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/14 z 21. 1. 2014 
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 dodávku 
interiérového vybavení. Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 18. 7. 2014 
a sejmuta dne 15. 9. 2014. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 20 firem. Dne 25. 8. 2014 
byla zveřejněna dodatečná informace, ve které si zadavatel vyhradil právo zadat dílčí části opony, 
truhlářského a sedacího nábytku různým dodavatelům. 
Otevírání obálek nabídkami vč. posouzení a hodnocení nabídek proběhlo dne 15. 9. 2014. Nabídku 
odevzdalo 6 uchazečů.  
Na základě zhodnocení nabídek jsou výběrovou komisí doporučeny Radě města pro realizace těchto 
částí: 
Posouzení dílčí části a/: 
Na sedací nábytek doporučuje komise nevybrat žádnou nabídku, s tím, že projektant prověří jiný 
cenově výhodnější typ židle. 
Posouzení dílčí části b/: 
Na dodávku praktikáblů doporučuje komise vybrat firmu TUCHLER jevištní a textilní technika, spol. 
s. r. o., se sídlem Újezd u Brna, Komenského 427, PSČ 664 53, IČ 416 04 270, která předložila 
nejvýhodnější nabídku ve výši 98.718 Kč bez DPH, tj. 119.448,78 Kč vč. DPH. 
Na dodávku atypických truhlářských výrobků doporučuje vybrat firmu Jaromír Mareš, se sídlem 
Cyrilometodějská 1, 674 01 Třebíč, IČ 130 74 237, jehož nabídka po odpočtu praktikáblů činí 131.630 
Kč bez DPH, tj. 159 272,30 Kč vč. DPH. 
Posouzení dílčí části c/: 
Na dodávku opon doporučuje komise vybrat firmu Divadelní služby Plzeň s.r.o., se sídlem Plzeň, Jižní 
Předměstí, Sukova 2604/26, PSČ 301 00, IČ 291 22 651, která předložila nejvýhodnější nabídku ve 
výši 99.990 Kč bez DPH, tj. 120.987,90 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - hodnocení nabídek interiér Kotelny 
 
Přijaté usnesení: 495/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku 
s názvem „Dodávka a montáž interiéru víceúčelového sálu Kotelna na ul. Popkova, 
Kuřim“ a souhlasí s uzavřením objednávky na dodávku praktikáblů se společností 
TUCHLER jevištní a textilní technika, spol. s.r.o. se sídlem Újezd u Brna, 
Komenského 427, PSČ 664 53, IČ 41604270, která předložila nejvýhodnější 
nabídku ve výši 98.718 Kč bez DPH, tj. 119.448,78 Kč vč. DPH a dále souhlasí 
s uzavřením objednávky na dodávku opon se společností Divadelní služby Plzeň 
s.r.o., se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Sukova 2604/26, PSČ 301 00, 
IČ 29122651, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 99.990 Kč bez DPH, 
tj. 120.987,90 Kč vč. DPH a dále souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku 
truhlářských výrobků se společností Jaromír Mareš, se sídlem Cyrilometodějská 1, 
674 01 Třebíč, IČ 13074237 jehož nabídka po odpočtu praktikáblů činí 131.630 Kč 
bez DPH, tj. 159.272,30 Kč vč. DPH. Na sedací nábytek projektant prověří jiný 
cenově výhodnější typ židle. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomni: 2 (J. F. Koláček, D. Sukalovský). 
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30. Zahájení zadávacího řízení "Společenské a kulturní centrum" 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2014-003 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu významné podlimitní veřejné 
zakázky. Odůvodnění významné veřejné zakázky, které je podmínkou pro zahájení bylo schváleno na 
jednání zastupitelstva dne 4. 9. 2014. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, 
odpovědná osoba p. Honců. Administraci VŘ provádí fa Fiala, Tejkal a partneři advokátní kancelář, 
s.r.o., tato firma sestavila zadávací dokumentaci, kterou OI a TDI průběžně připomínkoval. OI 
doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy 
o dílo. Termíny pro podání nabídek budou upřesněny před zveřejněním výzvy v souladu s lhůtami 
danými v zákoně o veřejných zakázkách. Výzvu lze zveřejnit od 4. 10. 2014, kdy je předpoklad nabytí 
právní moci stavebního povolení. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 

B - zadávací dokumentace 
 
 
Na jednání se vrátil v 14,55 hod. D. Sukalovský. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – ptá se, zda přijdeme o dotaci, pokud nyní zahájení zadávacího řízení neschválíme? 
O. Štarha – pokud by se zahájení nyní neschválilo, potom můžeme příští rok stavět, ale bude to bez 
dotace. 
Z. Kříž – chce, aby se stavělo, ale nerozumí zadávací dokumentaci. Proto se nyní zdrží hlasování. 
A. Zimmermannová – zadávací dokumentaci vypracovávala advokátní kancelář a oni zodpovídají za 
správnost. 
 
Přijaté usnesení: 496/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, 
dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. štarha, D. Holman)  Zdržel se: 1 (Z. Kříž) 
Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
Z jednání odešel v 15 hod. Ing. O. Štarha. 
 
 
 

22. Dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0042 
 
V souvislosti s realizací akce „Výměna oken a výkladců v prodejně ul. Bezručova a v městských 
bytech, Kuřim", žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v prodejně Zdravé výživy v hodnotě 6.601 Kč bez DPH v rozsahu: 
- osekání omítek u zavlhlého zdiva komína 
- provedení nové sanační omítky u komína 
- provedení keramického obkladu 
- demontáž a zpětná montáž osvětlovacích těles 
- provedení výmalby 
Předmětem dodatku jsou méněpráce v prodejně Zdravé výživy v hodnotě 10.557,22 Kč bez DPH, 
proveden odpočet: 
- 2 ks mříží 
- oplechování parapetu 
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Návrh nově sjednané ceny: 
cena dle SOD   134.305,50 Kč bez DPH 
vícepráce       6.601,-- Kč bez DPH 
méněpráce   - 10.557,22 Kč bez DPH 
nově sjednaná cena  130.349,28 Kč bez DPH 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0042 
 
Přijaté usnesení: 497/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0042 

pro stavbu „Výměna oken a výkladců v prodejně ul. Bezručova a v městských 
bytech, Kuřim", se společností STOFFBAU, s.r.o., se sídlem Troubsko, Jihlavská 
712/2e, PSČ 664 41, IČ 29194199, který spočívá v odpočtu méněprací 
a v přípočtu víceprací. 

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

23. Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0050 
 
V souvislosti s přípravou realizací akce „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, 
Kuřim“, žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
Předmětem dodatku jsou méněpráce v hodnotě 18.000 Kč bez DPH za neprovedenou částečnou 
demontáž sádrokartonového podhledu a jeho zpětné zapravení. 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
   dle SOD   dodatek č. 1     dodatek č. 2 
Cena bez DPH  749.951,- Kč 779.351,- Kč 761.351,- Kč 
DPH 21 %  157.490,- Kč 163.664,- Kč 159.884,- Kč 
Cena včetně DPH 907.441,- Kč 943.015,- Kč 921.235,- Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 k SOD 2014D0050 
 
Přijaté usnesení: 498/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0050 

pro stavbu „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, Kuřim“ se 
společností K-OKNA GROUP s.r.o., Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim, IČ 29311802, 
který spočívá v odpočtu méněprací. 

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

24. Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0043 
 
V souvislosti s realizací akce "Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem", žádá OI 
o schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku je posun termínu dokončení stavby. 
Původní termín závěrečné kontrolní prohlídky je 30. 9. 2014. 
Nově navrhovaný termín 27. 10. 2014. 
Důvodem posunu termínu jsou zejména nepříznivé klimatické podmínky, prakticky v průběhu celého 
srpna/2014, které bránily pokračovat v zemních pracích, které jsou prioritní pro daný typ stavby, 
dalším důvodem je provedení přípravných zemních prací pro pumptrackovou dráhu, která nebyla v 
původních zadávacích podmínkách a posledním důvodem je zdržení ze strany projektanta s dodáním 
upřesňujících podkladů pro stavbu, zdržení cca 7 dní. 
OI posunutí termínu z výše uvedených důvodů doporučuje. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
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Přijaté usnesení: 499/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0043 
pro stavbu „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ se společností 
PROSTAVBY, a.s., se sídlem Dědina 447, Otnice 683 54, IČ 27713130, který 
spočívá v posunu termínu dokončení stavby. 

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

25. Dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0069 
 
V souvislosti s realizací akce "Centrum denních služeb" žádá OI o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. 
Jedná se o zámečnické práce - vložení zámku pod přístřešek rampy kde bude umístěn hydraulický 
agregát plošiny a výměna zámku od vstupních vrat, které se budou po montáži plošiny 
z bezpečnostních důvodů zamykat. Cena víceprací je 3.293,20 Kč bez DPH. 
 
cena dle SOD   99.866,79 Kč bez DPH 
vícepráce     3.293,20 Kč bez DPH 
nově sjednaná cena 103.160,--  Kč bez DPH 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 ke smlouvě 2014/D/0069 
 
Přijaté usnesení: 500/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0069 

pro stavbu „Centrum denních služeb-úprava zásobovací rampy" se společností 
KOVO-MONTA, s.r.o., Zastávka u Brna, Sportovní 479, PSČ 664 84, IČ 60753129, 
který spočívá v přípočtu víceprací. 

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

26. Dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0045 Zateplení hasičské zbrojnice 
Kuřim 
 
V souvislosti s realizací akce "Zateplení hasičské zbrojnice, Kuřim", žádá OI o schválení uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku je odpočet méněprací v hodnotě 91.765 Kč bez DPH. 
Jedná se méněpráce v rozsahu: 
- odpočet XPS pod terénem kolem věže a skladu PHM vč. nopované fólie 
- odpočet EPS v oblasti kotvení vrat 
- odpočet MW nad vraty 
- odpočet sanační omítky ve věži 
- odpočet repase stupadel na střechu 
- odpočet přeložky vedení stlačeného vzduchu 
- odpočet betonu pod vraty 
 
Návrh nově sjednané ceny: 

dle SOD méněpráce dle dodatku č. 1         celkem nová cena 

Cena bez DPH  1.820.968,- Kč    91.765 Kč   1.729.203 Kč 
DPH 21 %     382.403,- Kč    19.271 Kč      363.132 Kč 
Cena včetně DPH 2.203.371,- Kč  111.036 Kč   2.092.335 Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 



 
 

 

17 

 

Přijaté usnesení: 501/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0045 
„Zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim“, se společností AVENZO VICE a.s., se 
sídlem Křižíkova 2988/68g, 612 00 Brno, IČ 27686680, který spočívá v odpočtu 
méněprací. 

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

26/1. Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0045 Zateplení hasičské zbrojnice 
Kuřim 
 
V souvislosti s realizací akce "Zateplení hasičské zbrojnice, Kuřim", žádá OI o schválení uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku je přípočet víceprací v hodnotě 82.260,- Kč bez DPH. 
Jedná se o vícepráce neobsažené v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla 
v průběhu stavby v rozsahu: 
- dodávka a montáž nového žebříku na střechu 
- zhotovení perlinky a lepidla pod tenkovrstvou omítku věže, skladu PHM a čelní strany garáže pro 
plošinu 
- doplatek při použití XPS v soklové části 
 
Návrh nově sjednané ceny: 

dle SOD      méněpráce dod. č. 1  vícepráce dod. č. 2 celkem 
Cena bez DPH 1.820.968 Kč   - 91.765 Kč  82.260 Kč  1.811.463 Kč 
DPH     382.403 Kč   - 19.271 Kč  17.275 Kč     380.407 Kč 
Cena vč. DPH 2.203.371 Kč  -111.036 Kč  99.535 Kč  2.191.870 Kč 
 
Příloha: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 502/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0045 

„Zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim“, se společností AVENZO VICE a.s., se 
sídlem Křižíkova 2988/68g, 612 00 Brno, IČ 27686680, který spočívá v přípočtu 
víceprací. 

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

27. Objekt sociálního bydlení Tišnovská - E.ON Smlouva o připojení 
k distribuční soustavě 
 
V rámci stavebních úprav bytové jednotky na ul. Tišnovská 892 bylo nutné, z důvodu osazení 2 ks 
elektrických sporáků, zajistit zvýšení rezervovaného příkonu. Stávající hodnota hlavního jističe je 1 x 
25 A, požadovaná hodnota je 3 x 25 A. 
Na základě žádosti byla společností E.ON zaslána Smlouva o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12099470. 
Náklady za navýšení příkonu jsou 7.500 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva 
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Přijaté usnesení: 503/2014 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12099470 mezi Městem Kuřim a společností 
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ 28085400. 

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

28. Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu poskytnutého 
pro podporu výkonu agendy pomoci v hmotné nouzi 
 
Dne 25. 10. 2013 zaslal na výzvu MPSV zajišťující odbor městského úřadu inventurní soupis 
zapůjčeného majetku spolu se stanoviskem a zažádal dle uvedených pokynů o bezúplatný převod 
nepotřebného majetku státu do vlastnictví města Kuřimi. Nyní byla tato žádost ze strany Ministerstva 
práce a sociálních věcí schválena a radě města je předkládána ke schválení „Smlouva o bezúplatném 
převodu majetku“, který byl v letech 2006 až 2011 poskytnut pro podporu výkonu činnosti v přenesené 
působnosti státu v souladu s § 52 odst. 3 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů. Uvedená smlouva je přílohou č. 1. V příloze č. 2, která je nedílnou součástí této 
smlouvy, je uveden seznam bezúplatně převáděného majetku (hardware a software). Celkově se 
jedná o 6 kompletních počítačových sestav, včetně laserových tiskáren, snímačů čarových kódů 
a nezbytného systémového software Windows XP PRO v souhrnné účetní hodnotě 172.246,- Kč. 
Uvedený majetek je a dále bude v užívání na odboru sociálních věcí a prevence a slouží k zajištění 
běžného výkonu jejich činnosti. Je nutno dodat, že schválením uvedeného znění smlouvy se napraví 
nynější neupravený právní vztah k uvedenému majetku. Smlouva o výpůjčce skončila k 31. 12. 2013. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - seznam majetku 
 
Přijaté usnesení: 504/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu 

mezi Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním 
právu 376/1, 128 01 Praha 2, IČ 00551023, a městem Kuřim, Jungmannova 
968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jejímž předmětem je bezúplatný převod 
nepotřebného majetku v souhrnné účetní hodnotě 172.246 Kč. 

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

29. Podporované bydlení - předání bytu k dispozici OSVP 
 
Na základě požadavků několika výchovných zařízení a po vyhodnocení potřeb cílové skupiny osob 
ohrožených sociálním vyloučením členy Koordinační skupiny pro komunitní plánování sociálních 
služeb schválila Rada města Kuřimi dne 15. 5. 2014 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. 
 
V souvislosti s výše uvedeným žádáme o předání malometrážního bytu č. 21 v domě na ul. Wolkerova 
947, 664 34 Kuřim k dispozici odboru sociálních věcí a prevence pro účely podporovaného bydlení pro 
mladé lidi opouštějící dětské domovy, výchovné ústavy, případně odcházející z pěstounských rodin po 
dosažení zletilosti nebo po dokončení studia a stanovení nájmu, včetně služeb spojených s užíváním 
bytu ve výši 2.500 Kč měsíčně. 
 
V příloze přikládáme vyjádření majetkoprávního odboru. 
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Přílohy: A - Stanovisko OMP 
 
Přijaté usnesení: 505/2014 - RM souhlasí s vyčleněním malometrážního bytu č. 947/21 v domě na 

ul. Wolkerova 947/21, Kuřim pro účely podporovaného bydlení pro mladé lidi 
opouštějící dětské domovy, výchovné ústavy, případně odcházející z pěstounských 
rodin po dosažení zletilosti nebo po dokončení studia. RM svěřuje podle § 102 
odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění rozhodování 
o uzavírání nájemních smluv, jejichž předmětem bude nájem malometrážního bytu 
č. 947/21 umístěného ve II. nadzemním podlaží domu č. p. 947, který je součástí 
pozemku p. č. 1418/1 vše k. ú. Kuřim do kompetence Odboru sociálních věcí 
a prevence Městského úřadu Kuřim a pověřuje podpisem těchto smluv vedoucí 
Odboru sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim s účinností od 1. 10. 
2014. 

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

29/1. Podporované bydlení - předání bytu k dispozici OSVP 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – uvedené nájemné se mu zdá vysoké. 
A. Zimmermannová – vedoucí odboru sociálních věcí a prevence navrhuje nájemné nižší. V tomto 
případě se jedná o tržní nájemné. 
D. Holman – myslí si, že by měla zůstat výše nájemného 56 Kč/m2/měs. 
D. Sukalovský – jedná se o sociální bydlení, o podporované bydlení a byt bude určen pro mladé lidi 
opouštějící dětské domovy, výchovné ústavy, případně odcházející z pěstounských rodin po dosažení 
zletilosti nebo po dokončení studia, proto podává protinávrh o výši nájemného 40 Kč/m

2
/měsíc. 

 
Přijaté usnesení: 506/2014 - RM stanovuje výši nájemného v bytu č. 947/21 umístěného ve II. 

nadzemním podlaží domu č. p. 947/21, který je součástí pozemku p. č. 1418/1 vše 
k. ú. Kuřim na 40,- Kč/m

2
/měs. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomni: 2 (J. F. Koláček, O. Štarha). 
 
Návrh usnesení: RM stanovuje výši nájemného v bytu č. 947/21 umístěného ve II. nadzemním 

podlaží domu č. p. 947/21, který je součástí pozemku p. č. 1418/1 vše k. ú. Kuřim 
na 56,- Kč/m

2
/měs. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

31. Zápis komise stavební ze dne 15. 9. 2014 
 
Dne 15. 9. 2014 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. 
Na programu byly projednány žádosti fyzických a právnických osob. 
 

1. Hasičská zbrojnice, Kuřim 
2. Studie parkoviště WALTER, Kuřim 
3. Záměr výstavby RD na ul. Dr. Vališe, Kuřim 
4. Změna dokončené stavby RD, nám. 1. května, Kuřim 
5. Přístavba zahradního domku s pergolou a park. stání na ul. Štefánikova, Kuřim 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
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Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
D. Sukalovský – nové barevné řešení fasády zbrojnice bude projednáno v materiálu RM č. 33. 
Proti: 3 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Přijaté usnesení: 507/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 15. 9. 

2014 v bodě 5, schvaluje body 2, 3, 4 a neschvaluje bod 1. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomni: 2 (J. F. Koláček, O. Štarha). 
 
 
 

32. Rozpočtové opatření č. 10 
 
KÚ žádá RM o navýšení ORG 1278000000 o 120.000 Kč na celkových 720.000 Kč. 
Odůvodnění navýšení je plánovaná realizace zakázky města Kuřim s názvem „Komplexní dodávka 
zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS. 
 
oddíl 61  pol. 6121 Akce  Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ  + 120.000 Kč 
oddíl 64  Rezerva        - 120.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 508/2014 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomni: 2 (J. F. Koláček, O. Štarha). 
 
 
 

33. Barevnost fasády hasičské zbrojnice 
 
Dne 15. 9. 2014 byl předložen stavební komisi návrh barevného řešení fasády hasičské zbrojnice 
Kuřim. 
Komise doporučila barevný princip takto: 
- hlavní dvoupatrový objekt - světlý odstín 
- přístavby - tmavší odstín 
OI nyní dokládá výsledný návrh, který nám zpracoval ing. arch. Petr Němec, viz příloha. V návrhu je 
kombinace světlého a tmavého odstínu v OKRU s červenými vraty, návrh je obdobně laděn jako ZŠ 
Komenského, který dopadla vcelku dobře. Na fasádě je navržen nápis HASIČI se znakem, který 
bychom objednali u stejné firmy, která zajistila nápisy na ZŠ Jungmannova. 
 
Přílohy: A - barevné řešení hasičské zbrojnice 
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Přijaté usnesení: 509/2014 - RM souhlasí s barevným řešením hasičské zbrojnice dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomni: 2 (J. F. Koláček, O. Štarha). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15,17 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 9. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 9. 2014 
  1A A - plnění usnesení RM 
2 Ing. Kasim Al-Dury - žádost o slevu z nájemného 
2/1 Ing. Kasim Al-Dury - žádost o slevu z nájemného 
3 Josef Čaněk - žádost o snížení nájemného - záměr 
  3A A - půdorys - nebytový prostor - J. Čaněk 
4 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
5 Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - nájemní smlouva 
  5A A - nájemní smlouva do 29. 10. 2014 
5/1 Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - záměr na pronájem 
6 Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - nájemní smlouva 
  6A A - nájemní smlouva do 29. 10. 2014 
6/1 Zkušebna hudební skupiny v Kulturním domě Kuřim - záměr na pronájem 
7 Kovářová Lenka – pachtovní smlouva  
8 Vaňkovi Vladimír a Miluše - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
9 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
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10 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
11 Richter Pavel – smlouva o ubytování 
12 Jan Krich – nájemní smlouva 
13 Plavec Tomáš - žádost o odkup zařízení 
  13A A - kupní smlouva 
14 Vyřazení majetku města 
  14A A - vyřazovací protokoly 
15 Vnitřní směrnice k provádění inventarizace 
  15A A - směrnice inventarizace 2014 
16 Složení pracovních skupin pro přípravu Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
  16A A - 1. pracovní skupina 
  16B B - 2. pracovní skupina 
  16C C - 3. pracovní skupina 
17 Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění reklamní plochy – Ing. O. Štarha  
  17A A - návrh dodatku č. 1 
18 Dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění reklamní plochy – Občanské sdružení  
  18A A - návrh dodatku č. 2 
19 Smlouva o umístění reklamní plochy – Contimex, spol. s r.o. 
  19A A - návrh smlouvy 
20 Smlouva o umístění reklamní plochy – Andrea Pěluchová  
  20A A - návrh smlouvy 
20/1 Smlouva o umístění reklamní plochy – Andrea Pěluchová  
  20/1A A - návrh smlouvy 
20/2 Rozšíření vymezených ploch pro umístění reklam 
21 Výsledek VŘ - interiér kotelny 
  21A A - hodnocení nabídek interiér Kotelny 
22 Dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0042 
  22A A - dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0042 
23 Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0050 
  23A A - dodatek č. 2 k SOD 2014D0050 
24 Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0043 
  24A A - dodatek č. 2 
25 Dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0069 
  25A A - dodatek č. 1 ke smlouvě 2014/D/0069 
26 Dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0045 Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim 
  26A A - dodatek č. 1 
26/1 Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0045 Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim  
  26/1A - dodatek č. 2 SOD 2014D0045 
27 Objekt sociálního bydlení Tišnovská - E.ON Smlouva o připojení k distribuční soustavě 
  27A A - smlouva 
28 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu poskytnutého pro podporu výkonu 

agendy pomoci v hmotné nouzi 
  28A A - smlouva 
  28B B - seznam majetku 
29 Podporované bydlení - předání bytu k dispozici OSVP 
  29A A - Stanovisko OMP 
29/1 Podporované bydlení - předání bytu k dispozici OSVP 
30 Zahájení zadávacího řízení "Společenské a kulturní centrum" 
  30A A - návrh smlouvy 
  30B B - zadávací dokumentace 
31 Zápis komise stavební ze dne 15. 9. 2014 
  31A A - zápis komise stavební 
32 Rozpočtové opatření č. 10 
33 Barevnost fasády hasičské zbrojnice 
  33A A - barevné řešení hasičské zbrojnice 


