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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 36/2014 konané dne 21. 10. 2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Ing. Oldřich Štarha – místostarosta, PaedDr. David Holman 
a Zdeněk Kříž – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,07 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Ing. O. Štarha se dostavil později. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 10. 2014 

2 Věra Petrželová – prominutí poplatku z prodlení 

3 Mgr. Jaroslava Gillarová – nájemní smlouva 

4 Naděžda Zajíčková – přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy 

5 Bohuslav Bednář – nájemní smlouva 

6 Martin Pospíšil – nájemní smlouva 

7 Vinárna AT-PLAY – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 

7/1 Vinárna AT-PLAY – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 

8 Michaela Bartuňková – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 

9 David Hedbávný – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 

9/1 David Hedbávný – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 

10 Lubomír Táborský – žádost o přidělení lůžka 

11 Vyřazení majetku města 

12 Tělovýchovná jednota SLOVAN Kuřim-Podlesí – ukončení smluv 

12/1 Tělovýchovná jednota SLOVAN Kuřim-Podlesí – ukončení smluv 

13 EUROVIA CS, a.s. – prodloužení nájemní smlouvy v lokalitě obalovna Česká  

14 Rašino, a.s. – žádost o nájem části pozemků  

14/1 Rašino, a.s. – žádost o nájem části pozemků  

15 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce 

16 Odpověď na petici 

17 Analýza a návrh řešení kapacit ZŠ v Kuřimi 

18 Závěry komise životního prostředí 

19 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
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19/1 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 

20 Licenční smlouva-text historie kaple sv. Jana Nepomuckého 

21 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2012/O/0117  

22 Žádost o finanční příspěvek 

23 Žádost o úpravu dopravního značení v ul. Bezručova 

24 Diskusní a ozvučovací systém pro velkou zasedací místnost MěÚ Kuřim 

25 II/385 Kuřim průtah – vybudování 13 kanalizačních přípojek a oprava stok 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 10. 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – žádá svolání mimořádné rady města a žádá navrhnout termín. 
Z. Kříž – nedokáže nyní termín potvrdit, žádá o telefonické upřesnění termínu. 
 
Přijaté usnesení: 545/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 10. 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (O. Štarha). 
 
 
 

2. Věra Petrželová – prominutí poplatku z prodlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Věra Petrželová je nájemcem obecního bytu č. 847/6 umístěného ve III. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 845, 846, 847 v ul. nám. Osvobození, postaveného na pozemku parc. č. 2121 
vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou tří měsíců. 
Paní Petrželová měla v minulosti problémy s řádným plněním svých závazků vůči pronajímateli. 
Dne 27. 6. 2014 podepsala paní Petrželová „uznání dluhu“ ve smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Dluh spočíval v poplatku a v úroku z prodlení z dlužného nájemného k bytu 
č. 847/6. Celková dlužná částka činila k tomuto dni xxxxxxx,- Kč, z toho úrok z prodlení xxxxx,- Kč 
a poplatek z prodlení xxxxx,- Kč. Paní Petrželová se zavázala, že dluh bude splácet v pravidelných 
měsíčních splátkách formou srážek ze mzdy. 
Paní Petrželová uhradila polovinu z dlužné částky, tj. xxxxx,- Kč, a dne 6. 10. 2014 požádala 
o prominutí druhé poloviny dlužné částky. 
Vzhledem k tomu, že byla polovina poplatku z prodlení uhrazena, doporučuje OMP zbývající část 
prominout. 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá doplnit do usnesení „poloviny poplatku“. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,10 hod. O. Štarha. 
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Přijaté usnesení: 546/2014 - RM schvaluje prominutí poloviny poplatku a úroku z prodlení 
z dlužného nájemného k bytu č. 847/6 ve výši xxxxx,- Kč paní Věře Petrželové, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

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

3. Mgr. Jaroslava Gillarová – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 882/8, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 882, 883, 884 v ul. Na Královkách, postaveného na pozemku parc. č. 1803 vše v obci a k. ú. 
Kuřim. Nájemcem tohoto bytu byla paní Kamila Skoupá, která dne 27. 3. 2014 zemřela. 
Paní Skoupá žila v bytě sama, po její smrti nepřešla práva a povinnosti z nájmu bytu na žádného 
člena domácnosti. Dle § 2282 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nepřejdou-li práva 
a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice. 
Dle sdělení notáře Mgr. Pavla Vavříčka jsou zákonnými dědici paní Kamily Skoupé její dcery, a to 
MUDr. Miroslava Minářová, bytem Zlín, část Příluky, xxxxxxxxxxxx a Mgr. Jaroslava Gillarová, bytem 
Brno, xxxxxxxxxxx. 
Dne 6. 10. 2014 požádala o přechod nájmu k bytu č. 882/8 paní Mgr. Jaroslava Gillarová. Současně 
k žádosti doložila prohlášení MUDr. Minářové, že nemá zájem bydlet v předmětné bytové jednotce 
a souhlasí, aby v tomto bytě bydlela Mgr. Gillarová. 
Mgr. Gillarová po celou dobu od smrti paní Skoupé hradí nájemné k bytu č. 882/8 a od srpna 2014 
začala v této věci komunikovat s úřadem. Jednání u notáře se ale protáhla a byla ukončena až na 
počátku října 2014. 
OMP upozorňuje na možnost (dle § 2283 odst. 1 občanského zákoníku) nájem vypovědět bez 
uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce 
zemřel, že práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti nepřešla a kdo je nájemcovým 
dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost. 
V této souvislosti ještě upozorňujeme na znění § 2284 občanského zákoníku, „Není-li nájemcův dědic 
znám ani do šesti měsíců ode dne nájemcovy smrti, může pronajímatel byt vyklidit; tím nájem zaniká.“ 
V tomto případě byl nájemcův dědic z důvodů výše popsaných formálně znám až doručením přípisu 
notáře, tj. po uplynutí lhůty 6 měsíců. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,13 hod. Mgr. P. Kavka – zástupce vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – zákon toto umožňuje, ale nabourá to systém přidělování bytu z pořadníku. 
Z. Kříž – jak dlouho paní v bytě bydlela? 
P. Kavka – nebydlela tam. 
D. Sukalovský – byt evidentně nepotřebují, pokud byt neobývají. 
P. Kavka – pí Gillarová tvrdí, že v tomto bytě bude bydlet. 
D. Holman – půl roku platila v bytě nájemné, a počítala s tím, že se do bytu nastěhuje. 
P. Kavka – upozorňuje, že byla promarněna 6 měsíční lhůta. 
O. Štarha – ptá se, zda je nějaký důvod byt nepřidělit? 
 
Přijaté usnesení: 547/2014 - RM souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 882/8 umístěného ve 

III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 882, 883, 884 v ul. Na Královkách, 
postaveného na pozemku parc. č. 1803, vše v obci a k. ú. Kuřim na paní Mgr. 
Jaroslavou Gillarovou, trvale bytem xxxxxxxxxx Brno. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
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4. Naděžda Zajíčková – přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Naděžda Zajíčková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byla nájemcem obecního bytu 
č. 870/5, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 870, 871 v ul. 
Jungmannova, postaveného na pozemku parc. č. 1853, vše v obci a k. ú. Kuřim. S paní Zajíčkovou 
byly nájemní smlouvy uzavírány na dobu určitou tří měsíců. 
Paní Zajíčkové skončil dne 30. 9. 2014 nájem bytu, o prodloužení nájmu nepožádala, byt nevyklidila 
a nadále jej užívá. OMP se snažil s paní Zajíčkovou zkontaktovat, avšak neúspěšně. 
Dne 13. 10. 2014 se paní Zajíčková dostavila na OMP a požádala o obnovení nájemní smlouvy k bytu 
č. 870/5. Doložila doklady prokazující úhradu nájemného za měsíce srpen a září 2014. Dle vyjádření 
správce bytu (Správa bytů Kuřim, s.r.o.) nemá paní Zajíčková uhrazen pouze měsíc červen 2014. 
Jelikož paní Zajíčková podala u insolvenčního soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na 
povolení oddlužení, město Kuřim si neuhrazené nájemné za měsíc červen 2014 přihlásilo jako 
pohledávku. 
 
Paní Zajíčková zdůvodnila nepodání žádosti o prodloužení nájmu bytu takto: 
„Pracuji v nepřetržitém provozu (nakázané přesčasy). Neměla jsem možnost přijít k podepsání 
žádosti. Také jsem byla bez telefonu, měla jsem ho v opravě. Jsem sama s dětmi a neměl sem kdo jít 
za mě“. 
 
Od 1. 10. 2014 lze na byt nahlížet jako na byt právně volný a další úkony ve věci přidělení tohoto bytu 
se řídí Pravidly Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
Rada města však může v souladu s čl. 10 odst. 2 pravidel rozhodnout o „využití bytu jinak, než stanoví 
tato pravidla“, a to způsobem, že přidělí byt paní Naděždě Zajíčkové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kuřim a následně schválí uzavření nájemní smlouvy. 
Paní Zajíčková je dlouholetým nájemcem obecního bytu. OMP proto doporučuje, aby paní Zajíčkové 
bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouvy budou i nadále uzavírány v režimu 
nájemních smluv na dobu určitou tří měsíců. 
 
Přijaté usnesení: 548/2014 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 870/5 umístěného ve III. NP 

bytového domu č. p. 870, 871 v ul. Jungmannova, postaveného na pozemku p. č. 
1853, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi 
č. 1/2012 „o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“ paní Naděždě 
Zajíčkové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou do 31. 1. 2015 (s možností prolongace) za nájemné ve 
výši 56,- Kč/m

2
/měs. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

5. Bohuslav Bednář – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 24. 9. 2014 přijala toto 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 parc. 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 

xxxxxxxxxxx Kuřim za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 2. 10. 2014 a do dne odevzdání příspěvku (15. 10. 2014) 
k němu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
V případě, že nebudou žádné připomínky vzneseny ani do doby projednání záležitosti v RM, 
doporučuje OMP nájemní smlouvu uzavřít. 
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Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 549/2014 - 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 parc. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem 
Bohuslavem Bednářem, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, za nájemné ve výši 40 
Kč/m

2
/měs. na dobu určitou od 30. 10. 2014 do 31. 12. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

6. Martin Pospíšil – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 24. 9. 2014 přijala toto 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 parc. 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 xx 

xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 2. 10. 2014 a do dne odevzdání příspěvku (15. 10. 2014) 
k němu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
V případě, že nebudou žádné připomínky vzneseny ani do doby projednání záležitosti v RM, 
doporučuje OMP nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 550/2014 - 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 parc. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem 
Martinem Pospíšilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za nájemné ve výši 
40 Kč/m

2
/měs. na dobu určitou od 30. 10. 2014 do 31. 12. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

7. Vinárna AT-PLAY – žádost o uzavření nájemní smlouvy 
k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Společnost AT-PLAY s.r.o., zastoupená jednatelem Markem Bartošem, se sídlem Nádražní 192, 
Kuřim, IČ 27688194, je nájemcem nebytového prostoru o výměře 94,5 m

2
 - vinárny ATELIER - 

umístěného v přízemí objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku parc. č. 1808 o výměře 
1189 m

2
 - zast. plocha, obč. vybavenost, vše v obci a k. ú. Kuřim, na základě smlouvy o nájmu 

nebytových prostor č. 33/2001 ze dne 19. 2. 2001 ve znění dodatku č. 1 a č. 2. 
Vzhledem k připravované rekonstrukci KD zaslal OMP společnosti AT-PLAY s.r.o. výpověď nájmu, 
kterou pod číslem usnesení 102/2014 schválila RM na své schůzi dne 5. 3. 2014. Výpovědní lhůta 
končí dne 31. 10. 2014. 
Pan Marek Bartoš dne 8. 10. 2014 požádal o uzavření nové nájemní smlouvy k nebytovému prostoru. 
 
OMP navrhuje nyní uzavřít se společností AT-PLAY s.r.o. nájemní smlouvu k nebytovému prostoru - 
vinárny ATELIER - na dobu určitou ve smyslu § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to od 
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1. 11. 2014 do 29. 11. 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 
 
Přijaté usnesení: 551/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru o výměře 94,5 m
2
 umístěného v přízemí objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, se 
společností AT-PLAY s.r.o., zastoupené panem Markem Bartošem, se sídlem 
Nádražní 192, Kuřim, IČ 27688194, za nájemné ve výši 9.755 Kč + zálohy na 
služby na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 29. 11. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

7/1. Vinárna AT-PLAY – žádost o uzavření nájemní smlouvy 
k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 552/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 

94,5 m
2
 umístěného v přízemí objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na 

pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 30. 11. 2014 do 31. 
12. 2014 za nájemné 106,78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby společnosti AT-PLAY 

s.r.o., zastoupené panem Markem Bartošem, se sídlem Nádražní 192, Kuřim, 
IČ 27688194 za účelem provozování vinárny ATELIER. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

8. Michaela Bartuňková – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Michaela Bartuňková, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, IČ 72512954, je nájemcem nebytového 
prostoru o výměře 10,4 m

2
 umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) 

postaveného na pozemku parc. č. 1808 o výměře 1189 m
2
 - zast. plocha, obč. vybavenost, vše v obci 

a k. ú. Kuřim, na základě nájemní smlouvy č. 2013/O/0127 ze dne 5. 11. 2013. 
Vzhledem k připravované rekonstrukci KD zaslal OMP paní Michaele Bartuňkové výpověď nájmu, 
kterou pod číslem usnesení 96/2014 schválila RM na své schůzi dne 5. 3. 2014. Výpovědní doba 
momentálně běží a skončí dne 30. 11. 2014. 
Paní Bartuňková dne 13. 10. 2014 požádala o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 10. 
2014. Jako důvod uvádí změnu umístění provozovny. 
 
Přijaté usnesení: 553/2014 - RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem 

je nájem nebytového prostoru o výměře 10,4 m
2
 umístěného v I. nadzemním 

podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, s paní Michaelou Bartuňkovou, trvale bytem xxxxxxxx Kuřim, 
IČ 72512954, a to dohodou ke dni 31. 10. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
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9. David Hedbávný – žádost o uzavření nájemní smlouvy 
k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan David Hedbávný, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, je nájemcem nebytového 
prostoru o výměře 132,95 m

2
 - herny - umístěného v objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na 

pozemku parc. č. 1808 o výměře 1189 m
2
 - zast. plocha, obč. vybavenost, vše v obci a k. ú. Kuřim, na 

základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 168/2002 ze dne 19. 8. 2002 ve znění dodatku č. 1 
a č. 2. 
Vzhledem k připravované rekonstrukci KD zaslal OMP panu Davidu Hedbávnému výpověď nájmu, 
kterou pod číslem usnesení 99/2014 schválila RM na své schůzi dne 5. 3. 2014. Výpovědní lhůta 
končí dne 31. 10. 2014. 
Pan Hedbávný dne 13. 10. 2014 požádal o uzavření nové nájemní smlouvy k nebytovému prostoru. 
 
OMP navrhuje nyní uzavřít s panem Davidem Hedbávným nájemní smlouvu k nebytovému prostoru - 
herna klub Pohoda - na dobu určitou ve smyslu § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to od 
1. 11. 2014 do 29. 11. 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 
 
Přijaté usnesení: 554/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru o výměře 132,95 m
2
 umístěného v objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem 
Davidem Hedbávným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, za 
nájemné ve výši 12.734,- Kč + zálohy na služby na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 
29. 11. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

9/1. David Hedbávný – žádost o uzavření nájemní smlouvy 
k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 555/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 

132,95 m
2
 umístěného v objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku p. 

č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 30. 11. 2014 do 31. 12. 2014 
za nájemné 99,08 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby panu Davidu Hedbávnému, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806 za účelem provozování herny - 
klubu Pohoda. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

10. Lubomír Táborský – žádost o přidělení lůžka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Lubomír Táborský, trvale bytem xxxxxxxxxx 602 00 Brno, doručil dne 6. 10. 2014 na OMP žádost 
o přidělení lůžka v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Jmenovaný ve své žádosti uvádí, že se narodil v Kuřimi a po rozvodu se do rodného města vrátil. 
V Kuřimi pobývá již několik roků, žije však v provizorním bydlení v lokalitě u vlečky bez možnosti 
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topení. Je bez zaměstnání, veden na ÚP, pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi a požádal si 
o předčasný důchod. 
OSVP doporučuje uzavření smlouvy s p. Táborským. 
Smlouva o ubytování bude uzavřena do 31. 12. 2014. 
 
Přílohy: A - smlouva o ubytování 
 
Přijaté usnesení: 556/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 v objektu 

sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku parc.č. 2748 v obci 
a k.ú. Kuřim na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31. 12. 2014 s Lubomírem 
Táborským, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 602 00 Brno, za cenu 700,- Kč/měs. + 
DPH (poplatek za ubytování) + úhrada za služby. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

11. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle přílohy. Veškerý majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 557/2014 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

12. Tělovýchovná jednota SLOVAN Kuřim-Podlesí – ukončení smluv 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo s Tělovýchovnou jednotou SLOVAN Kuřim-Podlesí (dále jen „TJ SLOVAN“) 
v roce 1996 nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc. č. 3277 (nyní 3277/1) v k. ú. Kuřim za 
účelem dobudování sportovního hřiště a jeho následné využívání pro sportovní činnost TJ SLOVAN - 
vizte příloha A. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s šesti měsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné bylo stanoveno ve výši 1,- Kč/rok. 
V roce 1999 uzavřelo město s TJ SLOVAN smlouvu o výpůjčce na pozemky parc. č. 3276/1, 3276/2 
a 3276/3 vše v k. ú. Kuřim včetně PREFA-garáže postavené na pozemku parc. č.3276/3 v k. ú. Kuřim 
- vizte příloha A. 
Nyní se město a TJ SLOVAN dohodly na ukončení obou smluv dohodou ke dni 31. 12. 2014 - vizte 
příloha B, C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
C - dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce 

 
Diskuse: 
P. Kavka – pan Sikora ústně požádal o výpůjčku garáže. Tato bude předložena do dalšího jednání 
rady města. 
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Přijaté usnesení: 558/2014 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 19/96, jejímž předmětem 
je nájem pozemku parc. č. 3277/1 v k. ú. Kuřim uzavřené s Tělovýchovnou 
jednotou Slovan Kuřim - Podlesí, se sídlem Kuřim - Podlesí, IČ 49461419 a to 
dohodou ke dni 31. 12. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

12/1. Tělovýchovná jednota SLOVAN Kuřim-Podlesí – ukončení 
smluv 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 559/2014 - RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 12/1999, jejímž 

předmětem je užívání pozemků parc. č. 3276/1, 3276/2 a 3276/3 včetně garáže 
postavené na pozemku parc. č. 3276/3 vše v k. ú. Kuřim uzavřené 
s Tělovýchovnou jednotou Slovan Kuřim - Podlesí, se sídlem Kuřim - Podlesí, 
IČ 49461419 a to dohodou ke dni 31. 12. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

13. EUROVIA CS, a.s. – prodloužení nájemní smlouvy v lokalitě 
obalovna Česká  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
EUROVIA CS, a.s. požádala město Kuřim o prodloužení nájemní smlouvy č. 2011/O/0123 do roku 
2020 pro pozemky parc. č. 3430/3 o výměře 2212 m

2
, parc. č. 3430/4 o výměře 168 m

2
,
 
parc. č. 

3506/4 o výměře 514 m
2
 a část pozemku parc. č. 3509/2 o výměře 144 m

2
 vše v k. ú. Kuřim - vizte 

příloha A. 
Rada města dne 10. 9. 2014 přijala usn. č. 459/2014: 
459/2014 
Rada města schvaluje záměr prodloužit nájem části pozemku parc. č. 3509/2 o vým. 144 m2 
a pozemků parc. č. 3430/3 o vým. 2212 m2, parc. č. 3430/4 o vým. 168 m2 a parc. č. 3506/4 o vým. 
514 m2 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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá návrh dodatku - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 560/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 

č. 2011/O/013, kterým se prodlužuje společnosti EUROVIA CS a.s., se sídlem 
Praha 1, Národní 10, IČ 45274924 doba nájmu pozemků parc. č. 3430/3 o vým. 
2212 m

2
,
 
parc. č. 3430/4 o vým. 168 m

2
, parc. č. 3506/4 o vým. 514 m

2 
a

 
části 

pozemku parc. č. 3509/2 o vým. 144 m
2
 vše v k. ú. Kuřim do 31. 12. 2020. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
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14. Rašino, a.s. – žádost o nájem části pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost Rašino, a. s., se sídlem Jihlavská 2, Brno, požádala o pronájem části pozemků parc. č. 
612/13 případně 432/26 o celkové výměře cca 18 m

2
 v k. ú. Kuřim za účelem vystavení reklamních 

vozů - vizte příloha A. 
Konkrétní umístění reklamních vozů řešeno nebylo. Dle vyjádření OI budou předmětné pozemky 
dotčeny stavbou rekonstrukce ul. Tyršova a Tišnovská a opravy oddílného systému kanalizace v ul. 
Hybešova - vizte příloha B. 
Z tohoto důvodu OMP a OI pronájem pozemků nedoporučují. 
Pronájem pozemků by mohl být řešen až po ukončení stavebních prací. 
 
Přílohy: A – žádost 

B - situace 
 
Diskuse: 
P. Kavka – v místě, kde by měl být automobil umístěn, bude staveniště pro stavbu „rekonstrukce ul. 
Hybešova“. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 612/13 v k. ú. Kuřim 

o výměře cca 18 m
2
 společnosti Rašino, a. s., se sídlem Jihlavská 2, Brno, 

IČ 27752747 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
300,- Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Proti: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

14/1. Rašino, a.s. – žádost o nájem části pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 432/26 v k. ú. Kuřim 

o výměře cca 18 m
2
 společnosti Rašino, a. s., se sídlem Jihlavská 2, Brno, 

IČ 27752747 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
300,- Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Proti: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
Nebylo schváleno. 
 
 
Z jednání odešel v 14,32 hod. P. Kavka. 
 
 
 

15. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na základě doporučení z proběhlé kontroly Ministerstva financí a následné kontroly Komory auditorů 
u našeho auditora, je navrhováno ukončení stávající smlouvy o provádění přezkumu hospodaření 
a její nahrazení smlouvou novou, uzavíranou vždy na jeden účetní rok, s formálními úpravami, dle 
příslušných zákonů. 
Auditor navrhuje v nové smlouvě navýšit cenu o inflační koeficient za období působení v Kuřimi. Cena 
by tímto vzrostla z částky 53.600 Kč na 66.000 Kč. 
OF doporučuje i s ohledem na výsledek kontroly z Ministerstva financí ve smluvním vztahu pokračovat 
a smlouvu uzavřít. 
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Přílohy: A – smlouva o přezkoumání město Kuřim 2014 
 
Přijaté usnesení: 561/2014 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 

obce s auditorem doc. Ing. Václavem Kupčákem, CSc., Třída 1. máje 1614, 
Hranice na Moravě, 753 01, IČ 48827576. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

16. Odpověď na petici 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Dne 6. 10. 2014 byla Městskému úřadu Kuřim doručena petice občanů bydlících v lokalitě Díly za 
Sv. Janem v Kuřimi, kde požadují zastavení územního řízení ve věci umístění stavby Bytové domy 
sv. Ján, ul. Dlouhá, Kuřim. 
Petice splňuje náležitosti stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic města Kuřimi schvaluje odpověď na petici rada města, 
proto v příloze předkládáme návrh odpovědi a žádáme radu města o schválení. 
 
Příloha: A – petice 
 
Přijaté usnesení: 562/2014 - RM schvaluje odpověď na petici ve věci výstavby polyfunkčních 

bytových domů v Dílech za Sv. Janem dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

17. Analýza a návrh řešení kapacit ZŠ v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
V důsledku nárůstu počtu dětí v mateřské škole a jejich následnému nástupu do základních škol byla 
zpracovaná analýza kapacit obou základních škol v Kuřimi s prognózou do školního roku 2019/2020. 
Na základě analýzy tzv. stromu života, údajů z matriky a statistických výkazů ZŠ usuzujeme, že počet 
žáků na ZŠ bude v následujících po sobě jdoucích letech neustále růst. Kulminovat bude kolem 
školního roku 2018/2019. 
Již ve školním roce 2014/2015, z důvodu nárůstu počtu žáků v prvních ročnících, bylo nutno 
vybudovat tři nové kmenové učebny na ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 z prostor využívaných školní 
družinou v budově Otevřená 798. Na obou základních školách bude v letošním školním roce potřeba 
44 kmenových učeben a do školního roku 2019/2020 jejich počet naroste cca na 52. Nové kmenové 
učebny v základních školách mohou vzniknout přeorganizováním stávajících učeben nebo drobnými 
stavebními úpravami. Z hlediska maximálního využití prostorových kapacit obou základních škol lze 
nyní hovořit o potenciálu celkem 13-ti kmenových učeben na obou školách (větší potenciál je v budově 
ZŠ Kuřim, Tyršova 1255). 
Analýzou se zabývala pracovní skupina tvořená řediteli škol, zaměstnanci města, představiteli města 
a předsedou stavební komise. Jako podklady pro analýzu byly použity údaje z matriky o počtu 
narozených dětí v Kuřimi, statistické údaje o počtu tříd a žáků v ZŠ Kuřim a pasportizace škol, která 
napomohla odhalit kapacitní rezervy v budovách škol. Postupně vznikly tři varianty řešení, z nichž, 
jako nejschůdnější vyšla varianta nazvaná „Emancipace“, kdy by došlo k postupnému přesunu tříd 
prvního stupně ze ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 na budovu Komenského 511. Přebudováním části 
prostor na budově Tyršova 1255 by se zvýšil počet kmenových tříd, do kterých by byly přesunuty první 
a druhé ročníky z budovy Komenského 511 a všechny ročníky základní školy by tak byly v jedné 
budově. Budova Komenského 511 by potom přešla ze správy ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 do správy ZŠ 
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Kuřim, Jungmannova 813, čímž by se pro žáky zkrátila dochozí vzdálenost budov (vizte přílohy A, B, 
C, D, E, F, G). 
Ke zvýšení kapacity ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 dojde přestavbou budovy bývalé „Služby školám“, 
která je na sousedním pozemku a město Kuřim ji odkoupí od KÚ JMK. Přestavbou zmíněné budovy 
vzniknou 4 nové učebny a potřebné zázemí zhruba pro 100 - 120 žáků. 
Se závěry analýzy byli seznámeni členové obou školských rad i členové SRPŠ. 
Do stavebních úprav bude muset město Kuřim vložit určité finanční prostředky. Větší část potřebných 
finančních prostředků lze získat z vyhlášených rozvojových programů. 
1. Začátkem letních prázdnin byl MŠMT vyhlášen rozvojový program s názvem „Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol“, který lze na tento účel využít. Jedná se o poskytnutí 
finančních prostředků z fondu rozvoje kapacit MŠ a ZŠ, který je určen pro obce nebo svazky obcí 
zřizujících školu s nedostatečnou kapacitou. Dotace z tohoto fondu pomohou obcím vytvořit nové 
výukové kapacity. 
Lze je použít na: 

- výstavbu nových prostor; 
- přístavbu; 
- nástavbu; 
- vestavbu; 
- rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor; 
- pořízení interiérového vybavení; 
- nákup nemovitosti 

Obce se podílejí na financování 15%. Možná přidělená částka je od 2 do 30 miliónů na každou žádost. 
Žádosti s popsaným záměrem se zasílaly na MŠMT do 31. 8. 2014. Žádost byla městem Kuřimí 
v termínu zaslána. Výsledek posouzení žádosti zatím není znám. 
2. Další rozvojový program s názvem „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálních škol v okolí velkých měst“ pro rok 2015 vyhlásilo Ministerstvo financí. V roce 2014 
byl program zaměřen pouze na obce v okresech Praha-západ a Praha-východ, ale v příštím roce 
bude rozšířen na ostatní obce ČR. Tento program se bude týkat pouze úplných ZŠ. Potřebná 
dokumentace musí být MF zaslána do 5. 12. 2014 (další podrobnosti vizte příloha H). 
V souvislosti s výše uvedenými změnami a se závěry analýzy je nově vypracovaná „Obecně závazná 
vyhláška o školských obvodech ZŠ“. Školské obvody základních škol byly upraveny tak, aby kuřimští 
žáci byli rovnoměrně rozděleni do jednotlivých ZŠ, měli spádově školu co nejblíže a nemuseli do školy 
dojíždět. Zjednodušeně řečeno, hranicí školských obvodů je železniční trať, ulice směrem na jih tvoří 
školský obvod ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, ulice směrem na sever tvoří školský obvod ZŠ Kuřim, 
Jungmannova 813. Proto se v návrhu uvádí, že budova na Komenského 511 přejde pod správu ZŠ 
Kuřim, Jungmannova 813. 
 
Přílohy: A – ZŠ Jungmannova - výkresy k analýze 

B - rozložení učeben ZŠ Kuřim, Jungmannova 2014-2020 
C – ZŠ Tyršova - výkresy k analýze 
D – ZŠ Komenského - výkresy k analýze 
E - rozložení učeben ZŠ Kuřim, Tyršova - Komenského 2014-2020 
F - výhled opatření pro zajištění výukové kapacity ZŠ Kuřim 
G - harmonogram opatření k zajištění výukové kapacity ZŠ Kuřim 
H - Výzva MF, projekt 

 
Přijaté usnesení: 563/2014 - RM souhlasí s řešením kapacity základních škol zřizovaných městem 

Kuřimí dle předloženého návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 

 

 
 

18. Závěry komise životního prostředí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 8. 10. 214 v 17:10 hod. a na pořadu jednání byly tyto body: 
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Program jednání: 
1) zahájení 
2) žádosti o kácení dřevin na pozemcích města Kuřimi 
3) informace o revitalizačních projektech 
4) diskuze 
 
Přílohy: A - zápis jednání komise životního prostředí 
 
Přijaté usnesení: 564/2014 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2a, 2b, 2c 

a bere na vědomí bod 1, 2d, 2e, 3. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

19. Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení ukončení dvou smluv o dílo k zajištění servisu jevištního a jídelního 
výtahu v kulturním domě dohodou k 31. 12. 2014, vzhledem k připravované rekonstrukci. Obě firmy 
s ukončením servisu po telefonickém projednání souhlasily. 
 
1/ Smlouva o dílo se společností Vertik s.r.o. (středisko Kuřim) - schválená RM pod č. 11/2008. 
Jedná se o smlouvu na servis jídelního výtahu pro restauraci. Roční paušál činil 2.662 Kč a za rok 
2014 byl uhrazen. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
2/ Smlouva o dílo se společností Prokeš výtahy - servis, spol. s. r. o. (dnes Výtahy Brno) - schválená 
RM pod číslem 2010/D/0035. 
Jedná se o smlouvu na zajištění servisu jevištního výtahu. Roční paušál činil 9188 Kč. Smlouva byla 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
Přijaté usnesení: 565/2014 - RM schvaluje ukončení smlouvy o dílo se společností Vertik s.r.o., se 

sídlem Studentská 1700/18, Žďár nad Sázavou, IČ 63469626, jejímž předmětem je 
servis jídelního výtahu v KD Kuřim, dohodou k 31. 12. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

19/1. Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Přijaté usnesení: 566/2014 - RM schvaluje ukončení smlouvy o dílo se společností Prokeš výtahy-

servis spol. s. r. o., se sídlem Starobrněnská 340/14, Brno, IČ 25585819, jejímž 
předmětem je servis jevištního výtahu v KD Kuřim, dohodou k 31. 12. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
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20. Licenční smlouva-text historie kaple sv. Jana Nepomuckého 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Předkládáme radě města ke schválení licenční smlouvu s paní PhDr. Vlastou Šrámkovou, nar. xxxxxx 
xxxxx bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim o udělení licence k textu o historii „Vodní kaple sv. Jana 
Nepomuckého“. 
 
Paní Šrámková byla požádána o spolupráci při sestavování textu, který bude umístěný na zamýšlené 
vývěsce poblíž vodní kaple. Práci na utřídění útržkovitých a těžko dohledatelných údajů věnovala paní 
Šrámková svůj volný čas přibližně 10 hod. Sestavený text byl už jednou projednáván na schůzi RM 
dne 6. 8. 2014 a byl vznesen požadavek na jeho stylistické upravení. Autorka dala text na recenzi jak 
odborným tak laickým čtenářům a na základě těchto zjištění dospěla k závěru, že text nebude měnit. 
 
I přes výše uvedené doporučujeme licenci k textu udělit zejména z důvodu, že se jedná o odborný 
text, který byl časově náročný a pečlivě připravený. Dále paní Šmahelová připravila grafickou podobu 
obsahu celé vývěsky, kterou přikládáme v příloze. 
 
Licence je stanovena za jednorázovou úplatu ve výši 1.500 Kč (bez DPH), částka bude hrazena 
z ORG 9001-0 Propagace města. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - sv. Jan tabule 
 
Přijaté usnesení: 567/2014 - RM schvaluje uzavření licenční smlouvy s paní PhDr. Vlastou 

Šrámkovou, bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim k udělení licence k textu o historii 
Vodní kaple sv. Jana Nepomuckého ve výši 1.815,- Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

21. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2012/O/0117 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení Rady města Kuřimi č. 554/2012 ze dne 10. 10. 2012 byla uzavřena smlouva 
č. 2012/O/0117 o umístění reklamy na silničním zábradlí se společností DR.OPTIK Moravia s.r.o. 
Předmětem smlouvy je bezplatné umístění 1 ks reklamních bannerů na silničním zábradlí v křižovatce 
na nám. 1. května po dobu 1 roku (termín končí 31. 10. 2014). 
Ing. Petr Dvorský podal žádost o prodloužení termínu umístění reklamního banneru o 1 rok. 
 
Přílohy: A - dodatek č 2 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – myslí si, že se nejedná o bezplatné umístění reklamy. 
 
Přijaté usnesení: 568/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 554/2012 ze dne 

10. 10. 2012 se společností DR.OPTIK Moravia s.r.o., se sídlem Štěrboholská 
1307/44, 102 00 Praha 15 - Hostivař, IČ 27251349, kterým se prodlužuje termín 
umístění 1 ks reklamní plochy na nám. 1. května do 30. 10. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
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22. Žádost o finanční příspěvek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 17. 10. 2014 byla doručena žádost pana Aleše Kadlece, ve které žádá o poskytnutí příspěvku ve 
výši 1.100 Kč na pokrytí výdajů spojených s vyhlašováním ankety KuKuČ 2014 dne 27. 9. 2014 na 
kulturním domě. 
Důvody své žádosti vysvětluje pan Kadlec ve své žádosti, která je přílohou. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 569/2014 - RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.100 Kč panu 

Aleši Kadlecovi, se sídlem Nová 1057/4, 664 34 Kuřim, IČ 11482907, na úhradu 
ztráty při pořádání koncertu, na kterém byly předány ceny Kuřimské kulturní činy 
2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

23. Žádost o úpravu dopravního značení v ul. Bezručova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Dne 13. 10. 2014 byla na MěÚ Kuřim, odbor investiční podána žádost o umístění dopravního značení, 
omezujícího rychlost na ulici Bezručova na 20 km/hod. 
Jedná se o úsek místní komunikace od podjezdu pod bytovým domem od kadeřnictví ve směru 
k prodejně zeleniny. Žádost je podána na základě předchozího místního šetření, konaného za účasti 
zástupců vlastníků bytových jednotek č. p. 845, 847, starosty města a odboru dopravy MěÚ Kuřim. 
 
Problém se svozem odpadu řeší OŽP, Ing. Hamřík umístěním informačních tabulí (stejným způsobem 
jako v ul. Na Loučkách). 
 
Přílohy: A – žádost 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – úprava dopravního značení by měla proběhnout i v dolní části ul. Havlíčkova a Pod 
Vinohrady. 
D. Sukalovský – nechá zpracovat návrh umístění dopravního značení v lokalitě ul. Havlíčkova, Na 
Vyhlídce atd. 
 
Přijaté usnesení: 570/2014 - RM schvaluje úpravu dopravního značení v ul. Bezručova dle žádosti 

(omezení rychlosti na 20 km/hod). 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
 
 
 

24. Diskusní a ozvučovací systém pro velkou zasedací místnost 
MěÚ Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Odbor KÚ předkládá radě města informaci o možnostech vybavení velké zasedací místnosti MěÚ 
ozvučovacím a diskusním systémem. Tento systém by především při jednáních Zastupitelstva města 
a dalších akcích pořádaných s větším počtem osob zajistil práva řečníkům a zlepšil probíhající 
plynulost komunikace. Diskusní systém by dále usnadnil práci zapisovatelky, která často přes 
probíhající podružnou komunikaci mimo přidělené pořadí neslyší vlastní jednání. Ozvučovací systém 
by naopak rozšířil možnosti video-prezentací a logicky doplnil již instalovanou prezentační techniku. 
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KÚ zjišťoval veškeré technicky dostupné možnosti a navrhuje kvůli variabilitě prostoru zasedací 
místnosti bezdrátový diskusní systém a drátový ozvučovací systém. Jádrem celého tohoto systému by 
byla rozhlasová ústředna s odpovídajícím počtem vstupů a výstupů, jejíž instalace by byla 
zakomponována do nábytku v místnosti. Systém obsahuje až 24 bezdrátových stolních mikrofonů, 
které by byly volně loženy na stolech před řečníky. Celý systém přidělování slova ovládá dodaný 
software instalovaný na PC řídícího schůze. Software dále zajišťuje nahrávání celého probíhajícího 
jednání a možnost jeho zpětného přehrání. Zapisovatelka má tedy ihned po jednání celý záznam 
k dispozici. Ve stropu místnosti by byly instalovány odpovídající reprosoustavy. Myšleno bylo i na 
širokou veřejnost, která by na jednáních mikrofony také používala, opět samozřejmě až po přidělení 
slova řídícím schůze. Na zvukový výstup z rozhlasové ústředny by se napojoval i současný dodavatel 
obrazového záznamu z jednání Zastupitelstva města společnost Vyškovská TV, s.r.o. se kterou byly 
možnosti systému předem konzultovány. Kompletní cena dodávky takto navrženého systému činí cca 
150.000 Kč vč. DPH a KÚ počítá na akci se zadávacím řízením. 
 
Přílohy: A - nabídka 
 
 
 

25. II/385 Kuřim průtah – vybudování 13 kanalizačních přípojek 
a oprava stok 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: Kuřim - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova a Tišnovská 
Evidenční číslo zakázky:  VZ-OI-2014-002 
 
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (dále jen SÚS JMK) byl iniciován záměr rekonstruovat 
ulice Tyršova a Tišnovská v souvislosti s potřebou snížit hlučnost dopravy v těchto ulicích. Při přípravě 
projektové dokumentace vyvstala potřeba řešit tyto problémy: 
1. Vyměnit povrch komunikace za méně hlučný, rekonstruovat odvodnění komunikace (SÚS JMK) 

2. Rekonstruovat přechody pro pěší, případně vybudovat nové (SÚS JMK) 

3. Rekonstruovat autobusové zastávky (SÚS JMK) 

4. Upravit související část uličního prostoru - chodníky, parkování, veřejná zeleň (město Kuřim - MK) 

5. Opravit veřejné osvětlení (MK) 

6. Opravit hlavní vodovodní řad v prostoru světelné křižovatky na náměstí 1. května v délce cca 200m 

(MK) a zredukovat počet vodovodů v této ulici (MK). 

7. Opravit hlavní kanalizační sběrač v prostoru náměstí 1. května v délce cca 130m (Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s.) 

8. Oprava kanalizace v ulici Tišnovská na úrovni ulice Buďárkova a oprava kanalizace v ul. Tyršova 

na úrovni sokolovny (MK) 

 
V lednu 2014 město Kuřim obdrželo vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje k výše 
uvedené projektové dokumentaci se zásadními připomínkami, které změnily zadání stávající 
projektové dokumentace. Dokumentaci bylo třeba přepracovat a doplnit, a to v ul. Tyršova, úsek od ul. 
Kout po příjezd na parkoviště k supermarketu Albert, o celkové délce cca 200 m. Došlo tedy 
k doplnění PD o nový objekt „SO Rekonstrukce silnice II/385“ spočívající v kompletní rekonstrukci 
silnice a navýšení celkové ceny za dílo. 
 
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 
Číslo a název objektu       Cena bez DPH (Kč) 
00   Vedlejší a ostatní náklady       996.327 
Stavební objekt 
01   SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Buďárkova     181.806 
02   SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova       489.898 
03   SO 03 Kanalizační přípojky    2.815.443 
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04.1   SO 04.1 Vodovod     2.628.104 
04.2   SO 04.2 Vodovodní přípojky    1.158.532 
05   SO 05 Oprava silnice II/385    6.340.229 
06   Provizorní oprava silnice II/385 v úseku SO 05     408.324 

                            15.018.666 Kč bez DPH 
 
Celkem za dílo (dle položkového rozpočtu projektové dokumentace) 18.172.585 Kč s DPH. 
 
Po projednání uložení nově budovaných kanalizačních přípojek do pozemku SÚS JMK byla zjištěna 
předběžná cena za věcná břemena ve výši    cca       180.000 Kč s DPH. 
 
Celková cena tedy dosahuje částky      18.352.585 Kč s DPH. 
 
Dále bylo po projednání s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. zjištěno, že trasa vodovodu 
a kanalizace vedená v technické mapě neodpovídá skutečnosti. Předpokládalo se totiž, že vodovod je 
uložen přímo nad kanalizací a opravu kanalizace tedy nebude možno provést bez odstranění 
vodovodu nad ní. Dohledáním zakrytých (zaasfaltovaných) kanalizačních šachet bylo prověřeno, že 
obě trasy jsou rozdílné a opravě kanalizace nemusí odstranění vodovodu předcházet. Z výše 
uvedeného je zřejmé, že nebude nutno realizovat objekty SO 04.1 a SO 04.2. Objekt 05 by mohl být 
výrazně redukován, příslušné jednání s SÚS JMK nebylo však dosud vedeno. 
 
Z reakcí, které následovaly po oznámení jednotlivým vlastníkům rodinných domů, kteří nejsou 
doposud napojeni na kanalizační sběrač, usuzujeme, že pokud chceme tok Kuřimky zbavit splašků, 
bude nutné jednotlivé kanalizační přípojky zainvestovat z městských peněz, tzn. realizovat stavební 
objekt SO 03.  
 
Celková částka na akci se pak bude pohybovat kolem 5 000 000 Kč včetně DPH. 
 
Doporučujeme radě města Kuřimi schválit opravu kanalizačních stok v ul. Tišnovská SO 01 a Tyršova 
SO 02, a výstavbu kanalizačních přípojek pro 13 rodinných domů SO 03 včetně doprovodných prací. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – podle reakcí obyvatel, kterých se rekonstrukce týká, jsme se domluvili, že se budou 
přípojky hradit městem. Tito vlastníci by ale platili příspěvek. 
D. Sukalovský – původně jsme počítali s 5 mil. Kč a nyní je navrženo 18 mil. Kč. 
S. Bartoš – vypadly vodovodní přípojky, vodovodní řád a komunikace. Jsme na 5-6 mil. Kč. 
O. Štarha – jde o to, že se splašky od 20 obyvatel vypouští do vodoteče a znečišťuje se Kuřimka. 
D. Sukalovský – je s dotčenými vlastníky předjednaný příspěvek? 
S. Bartoš – zatím ne, toto se řešilo pouze s O. Štarhou a D. Holmanem. 
O. Štarha – vysoutěžit by se mohla daleko nižší cena. Dalším argumentem je, že vlastníci přispějí 
a minimálně větší polovina dotčených do projektu půjde. 
D. Holman – je zohledněno zkrácení přípojky? 
S. Bartoš – ne, není. Bude se hledat úspora. 
D. Holman – žádá doplnit do materiálu, než bude zveřejněn, informace o konečné ceně a o možném 
příspěvku vlastníků přípojek. 
D. Sukalovský – jde o to, že na první dojem vypadá, že nás to bude stát 18 mil. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 571/2014 - RM schvaluje opravu kanalizačních stok v ul. Tišnovská SO 01 

a Tyršova SO 02, a výstavbu kanalizačních přípojek pro 13 rodinných domů objekt 
SO 03 včetně doprovodných prací. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D, Holman). 
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26. Různé 
 
D. Sukalovský – paní Valtová žádá o příspěvek ve výši 35 tisíc Kč na vydání své knihy povídek. 
Náklady na vydání se pohybují kolem 70 tisíc Kč. Jedná se o kuřimskou rodačku. Rada města může 
schválit příspěvek do výše 20 tisíc Kč. 
D. Holman – ptá se, zda se jedná o knihu o Kuřimi? 
D. Sukalovský – nejedná. Budou dodány další podklady, které budou předloženy do dalšího jednání 
rady města, na základě kterých se mohou radní rozhodnout. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15,27 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 10. 2014 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 10. 2014 

1A - plnění usnesení RM 
2 Věra Petrželová – prominutí poplatku z prodlení 
3 Mgr. Jaroslava Gillarová – nájemní smlouva 
4 Naděžda Zajíčková – přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy 
5 Bohuslav Bednář – nájemní smlouva 

5A - nájemní smlouva 
6 Martin Pospíšil – nájemní smlouva 

6A - nájemní smlouva 
7 Vinárna AT-PLAY – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 

7A - nájemní smlouva - AT-PLAY 
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7/1 Vinárna AT-PLAY – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 
8 Michaela Bartuňková – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
9 David Hedbávný – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 
 Nájemní smlouva - Hedbávný 
9/1 David Hedbávný – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 
10 Lubomír Táborský – žádost o přidělení lůžka 
 smlouva o ubytování 
11 Vyřazení majetku města 
 A - vyřazovací protokol 
12 Tělovýchovná jednota SLOVAN Kuřim-Podlesí – ukončení smluv 
 TJ Slovan A - situace 
 TJ Slovan B - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 TJ Slovan C - dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce 
12/1 Tělovýchovná jednota SLOVAN Kuřim-Podlesí – ukončení smluv 
13 EUROVIA CS, a.s. – prodloužení nájemní smlouvy v lokalitě obalovna Česká 

13A – situace 
13B - dodatek č.1 

14 Rašino, a.s. – žádost o nájem části pozemků  
 14A - žádost 
 14B - situace 
14/1 Rašino, a.s. – žádost o nájem části pozemků 
15 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce 
 15A – smlouva o přezkoumání město Kuřim 2014 
16 Odpověď na petici 
17 Analýza a návrh řešení kapacit ZŠ v Kuřimi 
 17A – ZŠ Jungmannova - výkresy k analýze 
 17B - rozložení učeben ZŠ Kuřim, Jungmannova 2014-2020 
 17C – ZŠ Tyršova - výkresy k analýze 
 17D – ZŠ Komenského - výkresy k analýze 
 17E - rozložení učeben ZŠ Kuřim, Tyršova - Komenského 2014-2020 
 17F - výhled opatření pro zajištění výukové kapacity ZŠ Kuřim 
 17G - harmonogram opatření k zajištění výukové kapacity ZŠ Kuřim 
 17H - Výzva MF, projekt 
18 Závěry komise životního prostředí 
 18A - zápis jednání komise životního prostředí 
19 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
19/1 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
20 Licenční smlouva-text historie kaple sv. Jana Nepomuckého 
 20A - smlouva 
 20B - sv. Jan tabule 
21 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2012/O/0117  
 21A - dodatek č. 2 
22 Žádost o finanční příspěvek 
 22A - žádost 
23 Žádost o úpravu dopravního značení v ul. Bezručova 
 23A - žádost 
24 Diskusní a ozvučovací systém pro velkou zasedací místnost MěÚ Kuřim 
 24A - nabídka 
25 II/385 Kuřim průtah – vybudování 13 kanalizačních přípojek a oprava stok 


