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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 40/2014 konané dne 03. 12. 2014 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 
členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,54 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 26. 11. 2014 

2 Projektová studie stavebního řešení odlehčovací služby pobytové 

3 Změna komise pro výběr žadatele do Domu s pečovatelskou službou 

4 Nájemní smlouvy dle OZ pro nájemníky DPS 

5 Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za r. 2014 

6 Zastupování města na schůzích společenství vlastníků jednotek 

7 Šmarda Zdeněk - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

8 Nečas Milan – pachtovní smlouva 

9 Tělocvičná jednota Sokol Tišnov - žádost o odkup židlí 

10 KME, spol. s r.o. – služebnost IS pro stavbu „Optické propojení KME, Kuřim, 
Jungmannova, Sv. Čecha, Wolkerova, Legionářská“ 

11 KME, spol. s r.o. – služebnost IS pro stavbu „optická trasa KME – Hojerova - Dušínova“ 

12 Horák Dalibor - smlouva o právu provést stavbu 

13 Walter s.r.o. – svěřenecká smlouva 

14 RWE GasNet, s.r.o. – smlouva o spolupráci při realizaci přípojky sportovní haly 

15 Stanovisko k novostavbě rekreační chaty 

16 Mobilní tribuna Sportovního areálu Kuřim 

17 Přestavba kotelny na víceúčelový sál - provozní řád 

18 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací 

19 Povolování reklam na opěrné zdi ul. Tyršova u obch. prostoru KIK 

20 Smlouva o umístění reklamní plochy – Andrea Pěluchová  

21 Wellness Kuřim - UV lampa pro rekreační bazén 
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22 Organizační řád 

23 Zřízení komisí rady města 

23/1 Zřízení komisí rady města  

23/2 Zřízení komisí rady města 

23/3 Zřízení komisí rady města 

24 Stanovení oddávajících pro volební období 2014-2018 

25 Oddávací dny 2015 

26 Petice "Ne nízkoprahovému centru, Zahradní 1262, Kuřim" 

27 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven MK – v 
programu VISK3 pro rok 2015 

28 Revize knihovního fondu v městské knihovně 

29 Smlouva o dotaci pro JSDH Kuřim 

30 Doplnění ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou Kuřim (víceúčelový sál 
Kotelna) 

30/1 Doplnění ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou Kuřim (víceúčelový sál 
Kotelna) 

31 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim 

32 AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování 

33 Platový výměr - Mgr. Bártová 

34 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

34/1 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

34/2 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

34/3 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

34/4 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

34/5 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 26. 11. 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 
 
Přijaté usnesení: 621/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 26. 11. 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. Změna komise pro výběr žadatele do Domu s pečovatelskou 
službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Dne 19. 11. 2014 byl do funkce starosty Města Kuřimi zvolen Mgr. Ing. Drago Sukalovský, z tohoto 
důvodu došlo ke změně členů komise pro výběr uchazeče do Domu s pečovatelskou službou - vizte 
příloha. 
 
Přílohy: A - složení komise 
 
Přijaté usnesení: 622/2014 - RM schvaluje nové složení komise pro výběr žadatelů do Domu 

s pečovatelskou službou dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. Nájemní smlouvy dle OZ pro nájemníky DPS 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Nájemníci Domu s pečovatelskou službou nastěhovaní před rokem 2014 mají původní nájemní 
smlouvy uzavřené na rok. Každý rok jsou tyto smlouvy dodatkem prodlužovány. Mgr. Kavka z odboru 
majetkoprávního doporučil uzavřít s nájemníky nové nájemní smlouvy dle nového zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník v úplném aktuálním znění. Vzhledem k tomu, že do nových nájemních smluv je 
nutné uvést č. usnesení RM, dle kterého nájemníci nájem získali, žádám RM o schválení seznamu 
nájemníků, s kterými je nutné uzavřít novou nájemní smlouvu. Mnohdy se jedná o nájemníky žijící 
v objektu 10 i více let. 
 
Přílohy: A - seznam nájemníků 
 
Diskuse: 
J. Vlček – ptá se, zda jsou smlouvy uzavřeny na dobu neurčitou a jestli se budou každý rok 
schvalovat? 
A. Zimmermannová – je řešeno spíše pro to, aby byly smlouvy podle nového Občanského zákoníku. 
D. Sukalovský – jedná se o klasickou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. 
 
Přijaté usnesení: 623/2014 - RM schvaluje uzavření nových nájemních smluv dle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v úplném aktuálním znění, s nájemníky DPS dle seznamu 
v příloze. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za 
r. 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Na základě hodnocení sledování činnosti ředitelky, jejích aktivit k občanům, městskému úřadu, jiným 
úřadům a zařízením, za mimořádné práce a úkoly při: v oblastech: 
- mimopracovních aktivitách organizace, prezentace organizace a vzdělávání, 

- optimalizaci sítě organizační struktury organizace včetně k dosažení úsporných opatření 

- osobní podíl na realizaci zakázek organizace. 

 
Za výsledky v práci ředitelky navrhuji RM přiznání odměny ve výši .............. Kč. 
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Přílohy: A - podklady odměna 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – v případě školství jsme se domluvili, že nastavíme pro další období evaluační kritéria. 
V tomto případě, ale nejdou tak dobře porovnávat výsledky. Má zatím nepotvrzené výhrady ke 
komunikaci ředitelky s obyvateli domu, s klienty. 
D. Sukalovský – situace na penzionu se změnila. Dříve to byl penzion, nyní se jedná o pečovatelský 
dům. 
D. Holman – jde mu i o posouzení služeb – jsou lepší nebo efektivnější? 
D. Sukalovský – posouzení je složité. Některé služby jsou zajišťovány subdodávkou. Toto může být 
levnější než zaměstnávat dalšího zaměstnance, ale je ke zvážení sociální hledisko, efektivita práce 
apod. 
A. Zimmermannová – podle informací už centrum nestačí zajišťovat sociální služby v okolních obcích. 
Dokonce si poslední dobou stěžují i kuřimští občané. 
P. Ondrášek – pro přijetí usnesení by bylo lepší, kdybychom neměli jen subjektivní názory, ale měli 
k dispozici výsledovku či meziroční srovnání hospodaření, nemáme ani výsledek interního auditu, 
máme v příloze jenom osobní hodnocení paní ředitelky samotné. 
D. Sukalovský – je to specifická záležitost a srovnání je složité. Členové rady se rozhodují na základě 
celoroční spolupráce s paní ředitelkou. 
D. Holman – možná by bylo lepší toto odložit na leden a požadovat doložení zprávy o plnění a čerpání 
rozpočtu, o který si žádala a jak s ním naložila. Pokud peníze zbyly, potom to může svědčit o tom, že 
si vše špatně naplánovala. Ale také nemusí, to by jistě vysvětlila. 
J. Vlček – zaměstnance hodnotí vedoucí. Kdo je nadřízeným paní ředitelky? 
D. Holman – to je rada města. Paní ředitelka je na jednání pozvaná a může dotazy zodpovědět. 
P. Ondrášek – proč se dává tento bod nyní? Je důvod, aby proběhlo v 12/2014? 
D. Sukalovský – odměna se uděluje ke konci roku, ta je zahrnuta v rozpočtu. 
P. Ondrášek – zkusme tedy v případě hodnocení Wellness jako s.r.o. požádat o podklady dozorčí 
radu Wellness Kuřim a v případě centra sociálních služeb jako příspěvkové organizace využít interní 
auditorku úřadu. Můžeme zjistit, kdy bude hotová zpráva od auditu? 
D. Holman – bylo by dobré doložit provozní rozpočet v porovnání s předchozími roky. Dále by se měl 
posoudit vztah ke klientům a prezentace navenek. 
A. Zimmermannová – interní audit se na centru sociálních služeb bude provádět právě teď v prosinci. 
J. Vlček – odměna by měla být poskytnuta za mimopracovní činnost pro centrum sociálních služeb. 
D. Holman – žádá doplnit strukturovaný rozpočet s uvedením požadovaných částek na rozpočet na 
r. 2013, 2014, 2015 a skutečných plnění rozpočtu r. 2013, 2014 (3. kvartál). 
P. Ondrášek – souhlasí. Zprávu o auditu do příštího zasedání rady města mít nebudeme, ale dejme 
aspoň prostor do příštího zasedání a získejme možné podklady. 
D. Sukalovský – stahuje, jako předkladatel tento materiál z jednání. Bude doplněn a předložen do 
dalšího jednání rady města. 
 
 
Na jednání se dostavila v 15,17 hod. Mgr. M. Bártová – ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim. 
 
 
D. Holman – žádá, aby se auditor zaměřil všude také na způsob zadávání veřejných zakázek, aby byl 
výstup součástí hodnocení. 
J. Vlček – respektoval by odhad vedoucích na hodnocení práce zaměstnanců. Návrh na udělení 
odměny paní ředitelce centra by měl dát starosta. 
D. Holman – výsledky auditu hodnotí procesy. Jsou konkrétnější. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,20 hod. L. Ambrož. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, příspěvková 
organizace odměnu za rok 2014 ve výši dle zápisu. 

 
 
 

2. Projektová studie stavebního řešení odlehčovací služby pobytové 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim žádá za CSS Kuřim a skupinu pro Komunitní plánování 
sociálních služeb v Kuřimi Radu města o zařazení do plánu na 1. čtvrtletí r. 2015 vypracování 
projektové studie pro zřízení odlehčovací služby. Jedná se o záměr vyplývající z Komunitního plánu 
sociálních služeb schválený Zastupitelstvem města Kuřimi. Záměrem je zřízení odlehčovací služby 
pobytového typu nad bývalou kotelnou Nádražní 1262, Kuřim a propojit ji s objektem Domu 
s pečovatelskou službou. Projektová studie by pomohla ke zjištění, zda je zde reálné zřízení 
odlehčovací služby, a to z pohledu prostorového. Dále by pomohla zjistit finanční náročnost. 
V případě, že studie ukáže, že zřízení je reálné, je pro případné čerpání dotačních programů nutné 
zpracování projektové dokumentace. Pokud studie ukáže, že prostor je nevhodný pro zřízení 
odlehčovací služby, bude možné hledat jiné vhodné prostory. Odlehčovací služba je dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v akt. znění pobytová sociální služba poskytovaná osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit 
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Jedná se především o rodiny, které pečují o blízké doma 
a potřebují nabrat síly pro další péči nebo jít např. na plánovanou operaci. Dále se jedná o osoby, 
které se vrací z nemocnice domů, jejich zdravotní stav vyžaduje ještě celodenní péči, mnohdy čekají 
na umístění do domova pro seniory. V odlehčovací službě pobytové klient tráví max. 3 měsíce. 
V Kuřimi jsou pouze terénní sociální služby v podobě pečovatelské služby, kterou zajišťuje Centrum 
sociálních služeb Kuřim. Současným trendem sociálních služeb je péče o seniory v jejich domácím 
prostředí. Výstavba nových domovů pro seniory není prioritou, umístění seniorů v pobytovém 
sociálním zařízení se vzhledem ke stárnutí populace tak stává čím dál tím víc nedosažitelným. 
Pobytová odlehčovací služba se tím pádem stává nejen nutnou součástí péče o seniory, ale i pomocí 
pro pečující rodiny. Potřeba zřízení pobytové odlehčovací služby v Kuřimi navíc vyplývá i ze 
statistických údajů. K 31. 12. 2013 bylo v Kuřimi z 10 900 obyvatel 1 716 seniorů nad 65 let a v celém 
ORP Kuřim pak z 22 198 obyvatel 3 644 seniorů nad 65 let. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi již schválilo část kotelny na ul. Nádražní 1262 využít pro zřízení 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které je také prioritou připravovaného 4. komunitního 
plánu sociálních služeb. 
 
Vedoucí odboru investičního, pan Bartoš, byl přizván na pracovní schůzku koordinační skupiny pro 
KPSS v Kuřimi dne 3. 11. 2014. Pan Bartoš členům pracovní skupiny pro KPSS sdělil, že odbor 
investiční je schopen zajistit vypracování projektové studie, pokud bude odbor RM tímto úkolem 
pověřen. Ředitelka CSS Kuřim přislíbila spolupráci při tvorbě projektové studie. 
 
Diskuse: 
M. Bártová – odlehčovací služba - jedná se o pobytovou službu pro seniory, kde tráví svůj volný čas. 
Tento pobyt je dle zákona maximálně na 3 měsíce. Jsou různé typy odlehčovacích služeb, například 
ambulantní služba, která zde dříve byla na centru denních služeb, toto ale nebylo využíváno. 
J. Vlček – umožňuje odlehčovací služba umístění seniorů v zařízení přes den a večer se vrátit do 
domácího prostředí? 
 
 
Na jednání se vrátil v 15,25 hod. L. Ambrož. 
 
 
M. Bártová – tato služba to neumožňuje. Většinou je využívána seniory, kteří se vrací po pobytu 
v nemocnici, také v případě, že rodina, která se o něj běžně stará, odjíždí na dovolenou apod. Bude 
nabízena maximálně na 3 měsíce a jedná se o celodenní péči. 
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P. Ondrášek – ptá se, zda má správné informace, že na tuto službu lze žádat dotaci? Pokud by toto 
bylo nadále součástí komunálního plánu sociálních služeb, o kterém bude jednat prosincové 
zastupitelstvo, mohl by se jako nejbližší krok alespoň připravit projekt, a dávalo by pak smysl, že 
budeme připraveni o dotaci požádat. 
D. Sukalovský – nevíme přesně v jakém rozsahu službu poskytovat. Nevíme, jestli se nejdříve máme 
zabývat vnitřními prostory nebo se zabývat finančním zajištění těchto služeb. Dále jestli službu 
poskytovat jen pro naše občany nebo i pro okolní obce, které by se na ní mohly finančně podílet. Také 
by bylo vhodné vstoupit do jednání s charitou Tišnov – byly by zde dvě zařízení, která by nabízela 
obdobné služby, a potom je k zamyšlení, zda by se nejednalo o konkurenční prostředí nebo zbytečný 
luxus. Je spousta věcí k vyřešení. 
D. Holman – z jednání o komunitním plánu vzešly náměty a podněty. Rozhodně není na 100 % jasné, 
že se uskuteční. Monitoring poptávky a nápady nelze zaměňovat s rozhodovacím procesem. Inspirace 
tu je, ale musíme se s tím vypořádat z více hledisek. Nemáme tady příklady odjinud, nemáme 
analytické podklady, netušíme nic o provozních nákladech. Za těchto okolností nevíme, jestli to má 
dlouhodobě udržitelné řešení. Jaké jsou formy odlehčovací služby? 
M. Bártová – jsou různé typy: 
terénní – návštěvy do bytů – je poskytováno v rámci pečovatelské služby. 
ambulantní – ve formě centra denních služeb – občané tam nechodili a nebylo využíváno. 
pobytová – jedná se o službu včetně pobytu i s nocí. 
D. Holman – ptá se na dlouhodobou udržitelnost projektu. Pokud město najde finance v rozpočtu – jak 
dlouho taková služba může být z veřejných rozpočtů financována? Udělat analýzu a srovnání. Jak 
mají ošetřenou tuto problematiku jiná podobná města? Žádá po paní ředitelce podklady. 
M. Bártová – byla se v loni s panem místostarostou Štarhou podívat na dvě zařízení v Brně – každá 
městská část má odlehčovací službu. Bylo to na ul. Horova a v Líšni (charita) – přispívalo MPSV, ale 
nyní přechází na kraje s tím, že pokud zřídí obce, potom 20 % přispějí. 
P. Ondrášek – podle informací, které má z rozhovoru od vedoucí sociálního odboru paní Sojkové, je 
uvažováno nyní o kapacitě pro 15 klientů a pracujeme s odhadem 30 mil. Kč, ale to je jen odhadovaný 
investiční náklad pro zřízení pobytové odlehčovací služby. Provozní náklady jsou také pouze 
odhadnutelné, vycházejí z fungování odlehčovací služby provozované Charitou Tišnov. Musíme vědět 
náklady, výši investiční dotace, provozní náklady. Bylo by dobré mít na těchto informacích postavený 
koncept sociálních služeb. Chybí nyní jen zadat projekt? Nebo počkáme nejprve na jednání 
zastupitelstva ke koncepci? 
D. Holman – provozní náklady jsou možná důležitější než investiční. 
D. Sukalovský – toto téma je nyní k debatě, není navrženo žádné usnesení. 
J. Vlček – bylo by lépe vše skloubit s denní ambulantní péčí. 
M. Bártová – náklady jsou dány zákonem. 
D. Holman – až bude mít nějaké podklady, žádá je zaslat. 
P. Ondrášek – na zasedání zastupitelstva bude plán sociálních služeb k jednání. Budeme to muset 
řešit a měli bychom mít bližší informace. Navrhuje proto sejít se nad tím na pracovní schůzce 
s vedoucí odboru sociálních věcí. 
D. Holman – plán komunitních služeb nemá harmonogram? 
M. Bártová – má. Pokud budeme žádat o dotace, musí to projít zastupitelstvem. 
D. Sukalovský – v plánu se dají dělat změny. Není to závazné. 
M. Bártová – Kuřim kromě pečovatelské služby jinou službu nemá. Možná by bylo dobré zadat projekt. 
D. Holman – ze studie nebudeme mít o moc více informací o ceně, objemová studie nebude o moc 
přesnější, než hrubý odhad podle kubíků té nástavby. Její objem je zřejmý už teď. 
J. Vlček – potřebujeme analýzu provozních nákladů, srovnání, příklady, zařadit i denní službu. 
M. Bártová – podklady, které jsou požadovány, dodá. 
 
 
Z jednání odešla v 15,52 hod. Mgr. M. Bártová a dostavil se Ing. J. Sojka. 
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21. Wellness Kuřim - UV lampa pro rekreační bazén 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na základě žádosti provozovatele Wellness Kuřim předkládá OI k odsouhlasení zadávací řízení na 
zhotovitele na zakázku „Wellness Kuřim- UV lampa pro rekreační bazén“. 
Středotlaké UV lampy slouží k významnému snížení obsahu vázaného chlóru (chloraminů) ve vodě 
a dezinfekci (ničí bakterie, viry, spóry, plísně, řasy apod.) bazénové vody pomocí ultrafialového záření 
v širokém spektru. Snížením vázaného chlóru dochází k úsporám na dopouštěné vodě a jejím ohřevu, 
zlepšuje se ovzduší v bazénové hale, odstraňuje zápach a pálení očí. Jedná se o fyzikální proces 
dezinfekce, takže se nevnáší do vody další chemikálie. 
Zakázka s předpokládanou hodnotou 400.000 Kč bez DPH je kryta rozpočtem na rok 2014, ve kterém 
Zastupitelstvo města Kuřim vyčlenilo pro Wellness Kuřim v rámci ORG 1048 000 000 částku 
1.700.000,- Kč. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
„Wellness Kuřim- UV lampa pro rekreační bazén“, znění výzvy k podání nabídky, návrh SOD 
a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh SOD 
C - návrh členů a náhradníků 

 
Diskuse: 
D. Holman – co se týká nákladů na servis – někdy je soutěžíme, ale v tomto případě ne, proto je žádá 
doplnit do obchodních podmínek. Po dohodě s vedoucím bazénového provozu jde o tyto podmínky: 
těsnící kroužky max. 300/sada 
servisní hod. max. 500, Kč/hod. 
doprava max. 11 Kč/km 
ochranné trubice max. 5.000 Kč/ks 
dokončení stavby ke zkušebnímu provozu 15. 2. 2015 
 
Bod č. 10 
prohlídka místa plnění se uskuteční dne 10. a 11. 12. 2014 v 10 hod. 
Bod č. 11 
d) nebo kopie výpisu ne starší 90 dnů 
 
J. Vlček – ptá se, zda servis nemůže provádět technik z Wellness? 
J. Sojka – může, ale pokud bude zařízení v záruce, potom by měl servis provádět servisní technik 
dodavatelské společnosti. 
D. Sukalovský – člen hodnotící komise p. Herman se nemůže zúčastnit ze zdravotních důvodů. 
Navrhuje místo něj pana Ing. M. Kotka a pana Hermana dát do náhradníků. Dle telefonické domluvy 
s Ing. M. Kotkem - obálky se mohou otevřít dopoledne, ale hodnotící komise by zasedala dne 19. 12. 
2014 v 15 hod. 
 
Přijaté usnesení: 624/2014 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky „Wellness Kuřim- UV lampa pro rekreační bazén“, schvaluje 
výzvu k podání nabídky se změnami, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

31. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme zprávu o činnosti společnosti Wellness Kuřim s.r.o. zpracovanou jednatelem 
Ing. J. Sojkou. 
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Navrhujeme udělit jednateli společnosti Wellness Kuřim, s r.o., Ing. J. Sojkovi odměnu za rok 2014. 
 
Přílohy: A – zpráva o činnosti 
 
Diskuse: 
J. Sojka – nabízí možnost sejít se nad provozem wellness kdykoliv, kdy o to bude zájem. 
P. Ondrášek – je dobré pro průhlednost organizace, že je možné si stáhnout z justice.cz účetní 
výkazy, ale pro hodnocení roku nemáme k dispozici letošní výsledovku aktuálního roku. Chybí 
podklady od dozorčí rady. Nenašel navíc podobnou organizaci, podle které by mohli ekonomiku 
srovnávat. 
L. Ambrož – tvrdí, že žádnou srovnatelnou organizaci nenajdeme. 
J. Sojka – porovnávat by se částečně dalo s Třebíčí a Bruntálem, ale tyto organizace jsou teprve nově 
otevřené. 
P. Ondrášek – je zřejmé, že došlo ke splnění cílů. Z prezentovaných čísel vyplývá, že dopadne letošní 
výsledovka lépe než vloni? 
J. Sojka – předpokládá, že ano, pravděpodobně to bude k nule. 
P. Ondrášek – takový ekonomický výsledek lze považovat za opravdu dobrý. 
 
 
Z jednání odešel 16,24 hod. Ing. Jan Sojka. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje jednateli společnosti wellness odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 625/2014 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 

uděluje jednateli Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka – zástupce vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

6. Zastupování města na schůzích společenství vlastníků jednotek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim jako vlastník bytů je členem některých společenství vlastníků jednotek. Společenství 
konají pravidelná shromáždění vlastníků jednotek, kterých se díky svému spoluvlastnickému podílu 
v obytných domech účastní i zástupci města. Dle zavedené praxe hájí zájmy města na těchto 
shromážděních pracovník majetkoprávního odboru nebo zaměstnanci správcovských firem. Podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, by měl zastupovat obec na těchto shromážděních starosta města 
nebo místostarosta. V rámci posílení právní jistoty právních jednání činěných nestatutárními zástupci 
města doporučujeme, aby rada města odsouhlasila udělení plné moci níže navrženým osobám. 
Odbor majetkoprávní navrhuje, aby město Kuřim na shromážděních vlastníků jednotek zastupovali 
a hlasovali o navržených usneseních osoby uvedené v příloze. 

a) Mgr. Jana Viktorinová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim - vedoucí majetkoprávního 
odboru MěÚ Kuřim, 

b) Alena Janoušková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Blansko - referentka majetkoprávního odboru 
MěÚ Kuřim, 

c) Ing. Libor Pipek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno - vedoucí Správy bytů Kuřim, s.r.o., 
d) Mgr. Eva Hrtoňová, trvale bytem xxxxxxxxx Brno - jednatelka Správy bytů Kuřim, s.r.o., 
e) Ing. Ivan Augustin, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim - jednatel INVESTSERVIS RK, s.r.o., 
f) Dagmar Coufalová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim - zaměstnanec INVESTSERVIS 

RK, s.r.o. 
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Přílohy: Seznam navržených osob 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá do dalšího jednání rady města nachystat pověření pro zastupování těchto osob. 
J. Vlček – společnost Invest servis je komerční subjekt? 
D. Sukalovský – spravuje obecní byty na základě výběrového řízení. 
P. Kavka – je to bývalá „Městská správa bytů“. 
D. Sukalovský – při hlasování na schůzích vlastníků ponecháváme rozhodnutí na nájemnících 
a respektujeme jejich rozhodnutí. 
 
Přijaté usnesení: 626/2014 - RM souhlasí s udělením plné moci osobám dle přílohy, které budou 

Město Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964, zastupovat na 
shromážděních společenství vlastníků jednotek a hlasovat o navržených 
usneseních. Souhlas se uděluje pro volební období 2014 - 2018. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Šmarda Zdeněk - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Zdeněk Šmarda, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal o pacht části pozemku parc. č. 
1859 k. ú. Kuřim o výměře 36 m

2
, volnou zahrádku v lokalitě „za domem č. p. 866-867 ul. 

Jungmannova“ v Kuřimi. 
OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 1859 k. ú. Kuřim. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – v Kuřimi je za zahrádky cena 2 Kč/m

2
. Ptá se, od čeho se cena odvíjí? V obdobných 

městech je rozmezí cen od 1 – 15 Kč/m
2
. 

P. Kavka – cena se zvýšila nedávno. V minulosti byla 0,90 Kč/m
2
. Chceme nájemníky udržet, aby se 

o pozemky starali. 
P. Ondrášek – cena je nástrojem ovlivňující pružnost trhu, pokud bude o zahrádky velký zájem, potom 
můžeme cenu zvýšit. Momentálně taková situace není, existuje opakovaně nabídka volných zahrádek, 
takže není důvod aktuální cenu měnit. 
 
Přijaté usnesení: 627/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1859 k. ú. 

Kuřim o výměře 36 m
2
 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 866-867 ul. 

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

2
/rok Zdeňku Šmardovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Nečas Milan – pachtovní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM schválila pod č. usnesení 575/2014 ze dne 5. 11. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
1700 k. ú. Kuřim o výměře 120 m

2
 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 906 ul. Jungmannova“ 

v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok 

Milanovi Nečasovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr byl zveřejněn v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce po dobu 15 dní - bez připomínek. OMP 
doporučuje schválit uzavření pachtovní smlouvy. 
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Přijaté usnesení: 628/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Milanem Nečasem, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. 
č. 1700 k. ú. Kuřim o výměře 120 m

2
 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 906 ul. 

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

2
/rok.  

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

10. KME, spol. s r.o. – služebnost IS pro stavbu „Optické propojení 
KME, Kuřim, Jungmannova, Sv. Čecha, Wolkerova, Legionářská“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Optické propojení KME, Kuřim, Jungmannova, Sv. Čecha, Wolkerova, Legionářská“ 
Město Kuřim uzavřelo na základě usnesení RM č. 337/2013 ze dne 22. 5. 2013 smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 2013/B/0041. 
 
337/2013 ze dne 22. 5. 2013 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch KME, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 
Kuřim, na pozemcích parc. č. 348/9, 304/1, 3771, 382/1, 293/1, 293/14, 293/15, 292/1, 320/1, 247/4, 
264/4, 264/1, 1432, 1462/3, 1463, 1471/1, 1595, 1702, 1705, 1706, 1600, 1716, 1717, 1748/1 a 1742 
vše v k. ú. Kuřim v celkové délce cca 1475 m za účelem uložení optického kabelu za jednorázovou 
úhradu ve výši 90,- Kč/bm bez DPH. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene. 
 
Nyní byly městu předloženy geometrické plány č. 3172-875a/2013, 3172-875b/2013 a 3172-
875c/2013 se skutečnou trasou optického kabelu vizte příloha A, B, C. Z geometrických plánů vyplývá, 
že stavbou byl dotčený ještě pozemek parc. č. 1449 v k. ú. Kuřim v délce 4,5 m. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje kromě usn. č. 337/2013 schválit ještě usnesení na 
pozemek parc. č. 1449 v k. ú. Kuřim. Ocenění služebnosti zůstane stejné dle usnesení 337/2013, tj. 
90,- Kč/bm bez DPH, služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
V příloze D předkládá OMP návrh smlouvy o zřízení služebnosti. 
 
Přílohy: A - GP č. 3172-875a_2013 

B - GP č. 3172-875b_2013 
C - GP č. 3172-875c_2013 
D - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 629/2014 - RM schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch společnosti KME, spol. 

s r.o., se sídlem Tyršova 16, Kuřim, IČ 46994033, jako oprávněného ze služebnosti 
za účelem uložení telekomunikačního optického kabelu v rozsahu dle GP č. 3172-
875b/2013 na pozemku parc. č. 1449 v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení služebnosti 
ponese oprávněný ze služebnosti. Služebnosti bude zřízena na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 90,- Kč/bm bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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11. KME, spol. s r.o. – služebnost IS pro stavbu „optická trasa KME 
– Hojerova - Dušínova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost Telekomunikační montáže s.r.o. v zastoupení investora KME, spol. s r.o. zaslala městu 
Kuřim k podpisu smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou „Optická trasa KME - Kuřim, Hojerova - Dušínova“ 
na pozemku parc. č. 2642/551 v k. ú. Kuřim. Jedná se o pozemek na ul. Metelkova, ve kterém je 
postavena retenční nádrž - vizte př. A. 
Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene byla uzavřena s panem Kučerovským (LV č. 3121), 
který byl v té době vlastníkem pozemku. V roce 2013 převedl pan Kučerovský pozemek do vlastnictví 
města. Z tohoto důvodu bude smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřena s Městem 
Kuřim. 
OMP předkládá RM ke schválení smlouvu o zřízení služebnosti mezi fy KME, spol. s r.o. jako 
oprávněným a městem Kuřim jako povinným ze služebnosti na pozemku parc. č. 2642/551 v k.ú. 
Kuřim - vizte př. C. Rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 2927-241b/2013 - vizte 
př. B. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 90,- Kč bez DPH za 
běžný metr liniové stavby tj. 720,- Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
oprávněný ze služebnosti - KME, spol. s r.o. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP č. 2927-241b-2013 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 630/2014 - RM schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch společnosti KME, spol. 

s r.o., se sídlem Tyršova 16, Kuřim, IČ 46994033, jako oprávněného ze služebnosti 
za účelem uložení telekomunikačního optického kabelu v rozsahu dle GP č. 2927-
241b/2013 na pozemku parc. č. 2642/551 v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení 
služebnosti ponese oprávněný ze služebnosti. Služebnost bude zřízena na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 720,- Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

12. Horák Dalibor - smlouva o právu provést stavbu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 
Pan Dalibor Horák, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim požádal prostřednictvím projekční firmy 7points, 
s.r.o., Kuřim o uzavření smlouvy, která ho bude opravňovat ke stavbě na pozemcích města p. č. 
735/11, p. č. 796 a p. č. 797 vše k. ú. Kuřim. Na těchto pozemcích je řešen přístup a příjezd k budově 
č. p. 51 na ul. Křížkovského (vizte koordinační situační výkres), jejímž vlastníkem je žadatel. 
OI nemá proti navrženému technickému řešení námitky. 
 
Přílohy: A - právo provést stavbu-Horák 

B – situace 
 
Diskuse: 
D. Holman – z přílohy není jasné, o jakou ulici se jedná. Žádá do situací zapsat vždy popisky (ulice, 
č. parcel,..) 
 
 
 
Přijaté usnesení: 631/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Daliborem 

Horákem, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je stanovení podmínek 
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při budováním stavebních objektů (přístupy a příjezdy) na pozemcích města p. č. 
735/11, p. č. 796 a p. č. 797 vše k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

13. Walter s.r.o. – svěřenská smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 
V souvislosti s připravovaným prodejem části pozemku p. č. 3002/3 k. ú. Kuřim požádal kupující 
(Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003), aby úhrada kupní ceny proběhla 
přes notářskou úschovu. Město proti tomuto postupu nic nenamítá. Náklady na notářskou úschovu 
nese v plné výši kupující. Vybraným notářem je JUDr. Klára Hejtmánková, se sídlem Lidická 2006/26, 
Brno a předmětem svěřenecké smlouvy bude správa finančního majetku ve výši 2.458.000 Kč bez 
DPH a způsob jejího vyplácení městu Kuřim. 
 
Přílohy: A – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 632/2014 - RM schvaluje uzavření svěřenské smlouvy mezi městem Kuřim, 

společností Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003 
a notářkou JUDr. Klárou Hejtmánkovou, se sídlem Lidická 2006/26, Brno, jejímž 
předmětem je úschova kupní ceny ve výši 2.458.000 Kč bez DPH za prodej části 
pozemku p. č. 3002/3 k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

14. RWE GasNet, s.r.o. – smlouva o spolupráci při realizaci přípojky 
sportovní haly 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 
Na žádost Ing. Honců z odboru investičního předkládáme radě města ke schválení „smlouvu 
o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 
budoucí nájemní“ se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ 27295567. 
Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi městem a vlastníkem distribuční soustavy při 
budování plynové přípojky k uvažované sportovní hale a po kolaudaci pronájem této přípojky 
distribuční společnosti.  
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 633/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci 

a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se 
společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, jejímž předmětem je úprava vzájemných vztahů při budování 
a provozování plynovodní přípojky pro sportovní halu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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34. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim připravuje rekonstrukci Kulturního domu Kuřim (dále jen „KD“). Dle posledních informací 
nebude rekonstrukce započata dříve než v měsíci dubnu 2015. 
Stávajícím nájemcům byly nejprve rozeslány výpovědi nájmů, poté byly s nájemci uzavřeny nové 
nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2014 (AT-PLAY, s.r.o., David Hedbávný, Bohuslav 
Bednář, Martin Pospíšil), s paní Bartákovou do 29. 12. 2014, sdružení K-dur skončila nájemní smlouva 
dne 30. 11. 2014. 
OMP učinil u nájemců nebytových prostor dotaz, zda by chtěli v nájmu i nadále pokračovat. Všichni 
oslovení nájemci - AT-PLAY s.r.o., David Hedbávný, Alena Bartáková, Bohuslav Bednář, Martin 
Pospíšil i pěvecký soubor K dur - vyjádřili souhlas s nájmem za stávajících podmínek. 
OMP proto předkládá RM ke schválení záměry na pronájem nebytových prostor dle § 39 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
OMP upozorňuje, že uzavření nájemních smluv bude nutné schválit do 31. 12. 2014. 
 
OMP níže uvádí hrubý odhad nákladů a příjmů nájemců nebytových prostor za období od 1. 1. 2015 
do 31. 3. 2015: 
 
 

Nájemce Příjmy 

 Nájemné Zálohy na služby 

  Teplo Vodné Elektřina Celkem 

AT-PLAY 30 274 7 500 2 200 35 000 44 700 

D. 
Hedbávný 

39 519 13 000 1 450 22 000 36 450 

A. 
Bartáková 

6 084 2 700 300 1 500 4 500 

B. Bednář 1 440 0 0 0 0 

M. Pospíšil 1 440 0 0 0 0 

K dur 250 0 0 0 0 

Celkem 79 007 23 200 3 950 58 500 85 650 

 
Roční náklady na provoz celého KD, odhad nákladů za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 za celý 
KD (ceny uvedeny vč. DPH): 
 
Komodita Rok 2013 Odhad 1.Q/2015 

Plyn 571 758 225 000 

Elektřina 305 137 70 000 

Vodné/stočné 98 808 20 000 

Celkem 975 703 315 000 

 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – budeme muset zrušit a znovu vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci kulturního 
domu. Otázkou je, zda teď kulturní dům zavřít a neprovozovat, nebo ještě na tři měsíce otevřít. 
P. Ondrášek – uživatelé jako sdružení K-dur by asi zájem měli. 
P. Kavka – i všichni komerční nájemci chtějí zůstat, ale ekonomicky to moc výhodně nevychází. 
D. Sukalovský – komerční nájemníci by zůstali, o pronájem má zájem pan Bednář i pan Pospíšil. 
Žádné kulturní akce zde nasmlouvané nejsou. Je zájem zde uspořádat ples KDÚ-ČSL. Náklady přes 
zimní období budou vyšší, ale nechal by kulturní dům otevřený. 
P. Ondrášek – také s tím souhlasí. 
D. Sukalovský – prostory „kotelny na ul. Popkova“ by měly zahájit provoz. Když bude pozvolný, tak to 
bude lépe. 
J. Vlček – v kulturním domě by se teplota mohla udržovat na cca 7 C a pokud tam bude akce, potom 
by se dopředu teplota zvýšila, aby tam bylo teplo. 
D. Sukalovský – s tím je to složitější. Teplota se řídí centrálně, nelze vytápět jen část objektu. 
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Přijaté usnesení: 634/2014 - 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 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015 
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, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

34/1. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 635/2014 - 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 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015 
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, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

34/2. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 636/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 25 

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 na dobu určitou od 30. 12. 2014 do 
31. 03. 2015 za nájemné 81,12 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby paní Aleně 

Bartákové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 01340361 za účelem 
provozování obchodu s dětským zbožím. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

34/3. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 637/2014 - 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 01. 01. 2015 do 31. 03. 
2015 za nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Bohuslavu Bednářovi, trvale bytem xxxxxxx 

xxxx Kuřim, za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
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34/4. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 638/2014 - 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 01. 01. 2015 do 31. 03. 
2015 za nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Martinu Pospíšilovi, trvale bytem xxx 

xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

34/5. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 639/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (obřadní síň) 

umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na 
pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 
31. 03. 2015 za nájemné 250,- Kč občanskému sdružení K dur, se sídlem Tyršova 
81, Kuřim, IČ 26563223 za účelem konání zkoušek pěveckého souboru K dur. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

9. Tělocvičná jednota Sokol Tišnov - žádost o odkup židlí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
V rámci plánované rekonstrukce KD Kuřim bude zakoupeno nové vybavení, včetně židlí do sálu. OMP 
tedy hledal potencionální kupce stávajících židlí (cca 300 ks), kteří by byli schopni tyto židle odebrat 
koncem roku, kdy se bude KD vyklízet, nejlépe ve větším množství. 
Dne 19. 11. 2014 byla doručena městu Kuřim žádost Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov, se sídlem 
Drbalova 274, 666 01 Tišnov, IČ 44041659 o odkoupení 300 ks židlí. 
Židle byly pořízeny v letech 2002 a 2008 za cenu 599 Kč až 787 Kč, byly využívané v rámci akcí KD 
Kuřim. Po rekonstrukci KD se již s těmito židlemi nepočítá a nenašlo se pro ně jiné využití v městských 
objektech. Židle nesou známky opotřebení, po kontrole je cca 30 židlí na vyřazení. 
OMP navrhl odprodat židle s ohledem na jejich stáří a opotřebovanost za cenu 60 Kč/ks a 100 Kč/ks, 
v případě odběru nad 150 ks  slevit z celkové ceny 15 %. Žadatel tyto podmínky akceptuje. 
Celková cena za 270 ks židlí se slevou je 20.693,42 Kč včetně DPH 21 %. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – jsou zájemci z řad místních organizací. 
P. Kavka – pokud se židle nabídnou našim organizacím a počet k prodeji se zmenší, potom o ně TJ 
Sokol Tišnov nemusí mít zájem. Nyní je na zvážení, zda tyto židle neprodat a nekoupit na Podlesí 
židle nové. 
J. Vlček – pokud bude kulturní dům ještě fungovat, budou židle potřeba. 
P. Kavka – TJ Sokol Tišnov o židle zájem má. Jsou informováni o tom, že budou k dispozici až 
v březnu. Chtějí mít ale toto schváleno, aby věděli, že s tím mohou počítat. 
D. Holman – na Podlesí by bylo lépe zakoupit nové židle a TJ Sokolu Tišnov tyto židle prodat. Na ZŠ 
Tyršova chtějí spíše stoly. 
P. Kavka – navrhuje do usnesení uvést s odběrem po 31. 3. 2015. 
D. Holman – žádá vyčlenění částky z drobných investic na doplnění židlí pro kulturní dům Podlesí. 
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Přijaté usnesení: 640/2014 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol 
Tišnov, se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov, IČ 44041659, jejímž předmětem 
prodej 270 ks použitých židlí používaných v sále KD Kuřim za celkovou kupní cenu 
20.693,42 Kč s odběrem po 31. 3. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,02 hod. S. Bartoš a odešel Mgr. P. Kavka. Z jednání se vzdálil 
P. Ondrášek a J. Vlček. 
 
Na jednání se vrátil v 17,05 hod. P. Ondrášek a J. Vlček. 
 
 
 

15. Stanovisko k novostavbě rekreační chaty 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Dne 6. 10. 2014 byla projednaná v komisi stavební žádost o vyjádření k novostavbě rekreační chaty 
v chatové lokalitě Pod Slavičkou na pozemcích parc. č. 3195/1 a 3195/2 v k. ú. Kuřim. Komise 
stavební konstatovala, že daný objekt nejeví znaky rekreačního objektu vzhledem k okolí, nýbrž 
objektu k trvalému bydlení. Trvalé bydlení není v souladu s územním plánem v této lokalitě. 
 
V návrhu nového územního plánu je uvedená lokalita navržena v plochách individuální rekreace, která 
umožňuje povolení staveb pro rodinnou rekreaci velikosti do 60 m

2
 zastavěné plochy objektu. 

Navržený záměr stavby svou velikostí nezapadá do komplexu okolní zástavby a tím by narušil 
kompozici a hodnotu místa uvedené rekreační lokality. 
 
Dne 11. 11. 2014 požádal stavební o vydání územního rozhodnutí. 
Stavební úřad svolal jednání s místním šetřením na 10. 12. 2014. Toto jednání je poslední příležitostí, 
kdy je možné se k územnímu řízení vyjádřit. 
 
S odvoláním na výsledek projednání v komisi stavební doporučujeme Radě města Kuřimi vydat 
záporné stanovisko v rámci územního řízení ke stavbě navržené rekreační chaty. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – uvedená stavba nezapadá do okolní zástavby. 
L. Ambrož – se stavbou nesouhlasí. 
P. Ondrášek – není-li v souladu s platným územním plánem, měli bychom přijmout záporné 
stanovisko. 
S. Bartoš – pokud vše projde stavebním úřadem, potom nic nenaděláme. Můžeme ale vyjádřit své 
stanovisko v rámci územního řízení. Pokud by se schválil nový územní plán, potom je ale situace jiná. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17,07 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 641/2014 - RM schvaluje záporné stanovisko k návrhu pro územní řízení 

rekreační chaty na pozemcích parc. č. 3195/1 a 3195/2 vše v k. ú. Kuřim 
stavebníků Ing. Aleše Trnky a Mgr. Jolany Trnkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Brno. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
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16. Mobilní tribuna Sportovního areálu Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Dne 10. 9. 2014 byla Radou města vyčleněna částka 40.000 Kč z „drobných investic“ na zpracování 
projektové dokumentace pro územní souhlas a pro provedení stavby na akci Mobilní tribuna 
Sportovního areálu Kuřim. 
OI žádá navýšit tuto částku o 8.000 Kč na úpravu PD pro provedení stavby dle podkladů od 
vysoutěženého dodavatele tribunky. Jedná se změnu základových konstrukcí pro kotvení tribunky vč. 
úpravy výkazu výměr a rozpočtu. Upravená PD bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele na 
stavební práce spočívající v úpravě terénu a podkladu pro osazení mobilní tribuny. 
 
OI doporučuje radě města schválit vyčlenění částky 8.000 Kč z ORG „Studie a projekty“ na úpravu 
projektové dokumentace Mobilní tribuna Sportovního areálu Kuřim. 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – dodělává se projektová dokumentace na stavební úpravy. Tribuna je vysoutěžená. 
 
Přijaté usnesení: 642/2014 - RM schvaluje vyčlenění částky 8.000 Kč z ORG „Studie a projekty“ na 

úpravu projektové dokumentace Mobilní tribuna Sportovního areálu Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

17. Přestavba kotelny na víceúčelový sál - provozní řád 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
OI žádá RM o projednání provozního řádu k víceúčelovému sálu "Kotelna" na ulici Popkova, který 
budeme předkládat ke kolaudaci. 
 
 
Na jednání se vrátil v 17,09 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 643/2014 - RM schvaluje provozní řád "Víceúčelového sálu Popkova č. p. 1012, 

Kuřim". 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

18. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“. 
Město Kuřim navrhuje na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu dle § 8 odst. 3 tohoto zákona upravit písemnou dohodou práva a povinnosti vlastníků 
provozně souvisejících kanalizací s majitelem kanalizační přípojky na ul. Tišnovská „za hřbitovem“ 
v Kuřimi, společností PETRA spol. s r.o., se sídlem Podleská 1546/1a, 104 00 Praha 10, IČ 26496178, 
tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace. 
 
Přílohy: A - dohoda 

B – situace 
 



 
 

 

18 

 

Diskuse: 
D. Sukalovský – jako předkladatel materiál stahuje z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 

provozně souvisejících vodovodů dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ mezi městem Kuřim 
a majitelem kanalizační přípojky na ul. Tišnovská „za hřbitovem“ v Kuřimi, 
společností PETRA spol. s r.o., se sídlem Podleská 1546/1a, 104 00 Praha 10, 
IČ 26496178. 

 
 
 

19. Povolování reklam na opěrné zdi ul. Tyršova u obch. prostoru 
KIK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Město Kuřim převzalo do majetku opěrnou zeď vybudovanou v rámci obchodních prostor KIK na ul. 
Tyršova pozemku par. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim. Vzhledem k tomu, že opěrná zeď není zahrnuta do 
vymezených ploch k umístění reklam a v současné době na zdi jsou již umístěny 3 ks reklamních 
bannerů (do 31. 12. 2014), překládáme RM sazebník a podmínky povolování dalších reklam. 
 
Návrh sazebníku pro umístění reklam na opěrnou zeď vychází ze sazby za reklamy na silničním 
zábradlí, která byla schválena RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012, přepočítána na užitnou plochu (tj. 
200 Kč/měsíc/m

2
). 

 
Instalaci reklamy provede žadatel na své náklady a při uplynutí sjednané doby bude s žadatelem 
dohodnuto uvedení opěrné zdi do původního stavu nebo zachování navrtávek pro další užívání (bez 
nároku na finanční vypořádání). 
 
Plocha k umístění reklamních bannerů je vymezena dle rozsahu stávající umístěné reklamy, vizte 
příloha. Z hlediska bezpečnosti dopravy Dopravní inspektorát nedoporučuje umisťování reklamních 
ploch na opěrnou zeď z těchto důvodů: opěrná zeď je součástí zařízení komunikace, vzdálenost 
reklamní plochy je menší než 5 m od okraje komunikace, reklama odvádí pozornost řidičů při průjezdu 
kruhového objezdu v blízkosti přechodu pro chodce. Zcela nevhodné je umisťování reklamních 
zařízení typu Ačko uvnitř a v blízkosti kruhového objezdu. 
 
Přílohy: A – fotodokumentace 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – cena je naprosto identická s cenami na jiných plochách, na křižovatce na náměstí je 
také např. 400 Kč/měsíc/m2 pro panel 2x1 metr. 
 
Přijaté usnesení: 644/2014 - RM schvaluje sazbu 200 Kč/měsíc/m

2 
pro umisťování reklamních 

bannerů na opěrné zdi na ul. Tyršova pozemku par. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim 
a podmínky jejich umisťování. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

20. Smlouva o umístění reklamní plochy – Andrea Pěluchová 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
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. 
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Na opěrné zdi jsou již umístěny 3 ks reklamních bannerů paní Andrei Pěluchové, rozměry 0,59 x 2,5 
m; 0,59 x 3,4m;0,59 x 2,4m, celková výměra činí 4,9 m

2
. 

 
S paní Andreou Pěluchovou byl dohodnut návrh smlouvy o umístění těchto reklamních bannerů 
v období 5. 12. 2014 do 31. 12. 2014 dle sazebníku pro reklamy na silničním zábradlí, který byl 
schválen RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 a přepočítán na užitnou plochu (tj. 200 Kč/měsíc/m2). 
Současně souhlasí s doplatkem za období od 1. 9. 2014 do 4. 12. 2014 z důvodu uznání 
bezdůvodného obohacení. Celková částka za umístění reklamních bannerů v období od 1. 9. 2014 do 
31. 12. 2014 činí 3.559 Kč (vč. DPH). 
Při uplynutí sjednané doby bude s žadatelem dohodnuto uvedení opěrné zdi do původního stavu nebo 
zachování navrtávek pro další užívání (bez nároku na finanční vypořádání). 
 
Uzavření smlouvy s žadatelkou není vázáno na schválení povolování reklam na opěrné zdi, 
dohodnutá doba dle návrhu smlouvy je do 31. 12. 2014. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 645/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na opěrné zdi ul. 

Tyršova pozemku par. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim s paní Andreou Pěluchovou, se 
sídlem Dlouhá 1725/18, 664 34 Kuřim, IČ 60348836. Reklamní tabule v počtu 3 ks 
o velikosti 0,59 m x 2,5 m; 0,59 m x 3,4 m; 0,59 m x 2,4 m umístěná od 1. 9. 2014 
do 31. 12. 2014 za úhradu ve výši 3.559 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 17,12 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

22. Organizační řád 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Po zvolení nového vedení města Kuřimi a zrušení funkce druhého místostarosty je potřeba upravit 
Organizační řád Městského úřadu Kuřim. Navrhujeme zejména změny v rozdělení kompetencí mezi 
starostou a místostarostou a k drobným úpravám došlo v náplních činností jednotlivých odborů, 
zejména v návaznosti na legislativní změny. 
 
Přílohy: A - organizační řád 

B - org. schéma 
C - příslušnost k projednávání přestupků 

 
Přijaté usnesení: 646/2014 - RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

23. Zřízení komisí rady města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Po zvolení nové rady města je potřeba zřídit nové komise rady města. Navrhujeme zřízení komise 
stavební, komise životního prostředí, školské komise a komise dopravní. 
Návrhy na členy jsou následující: 
 
Komise stavební: 
Milada Kadlecová (ANO 2011) - předsedkyně 
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Vladimír Zimola (KSČM) 
Miluše Macková (KDU-ČSL) 
Vladislav Zejda (*společně*) 
Petr Krejčí (KOL) 
Jan Trojan (KOL) 
Pavel Šudák (Sdružení pro Kuřim) 
Michal Hanák (Sdružení pro Kuřim) 
Alexandr Jursa (ANO 2011) 
Petr Němec (arch.) 
 
Přijaté usnesení: 647/2014 - RM schvaluje zřízení Komise stavební Rady města Kuřimi a jmenuje 

její předsedkyní Miladu Kadlecovou a členy dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

23/1. Zřízení komisí rady města  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Komise životního prostředí: 
Martin Nawrath – předseda (Sdružení pro Kuřim) 
Jan Herman (KSČM) 
Mirka Koláčková (KDU-ČSL) 
Igor Poledňák (*společně*) 
Jiří Brabec (KOL) 
Radovan Šmíd (Sdružení pro Kuřim) 
Milada Májska (ANO 2011) 
Petr Vodka 
Dalibor Šafařík 
 
Diskuse: 
D. Holman – místo pana Radomíra Šmída navrhuje do této komise pana Jiřího Blažka. 
 
Přijaté usnesení: 648/2014 - RM schvaluje zřízení Komise životního prostředí Rady města Kuřimi 

a jmenuje jejím předsedou Martina Nawratha a členy dle zápisu se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

23/2. Zřízení komisí rady města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Komise školská: 
Ladislav Ambrož - předseda 
Rostislav Hanák (KSČM) 
Petr Němec (KDU-ČSL) 
Martina Šindýlková (*společně*) 
Žaneta Jarůšková (KOL) 
Vojtěch Novotný (KOL) 
Hana Skřípská (Sdružení pro Kuřim) 
Alena Matějíčková (Sdružení pro Kuřim) 
Radovan Šmíd (Sdružení pro Kuřim) 
Richard Mach 
Lenka Slámová 
Stanislav Plchot 
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Přijaté usnesení: 649/2014 - RM schvaluje zřízení Komise školské Rady města Kuřimi a jmenuje 

jejím předsedou Ladislava Ambrože a členy dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

23/3. Zřízení komisí rady města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Komise dopravní: 
Vladimír Pančík - předseda 
Květoslava Múčková (KSČM) 
Vítězslav Nováček (KDU-ČSL) 
Miloš Kotek (*společně*) 
Stanislav Krčma (KOL) 
Květoslav Pazourek (Sdružení pro Kuřim) 
Tomáš Kupčík (ANO 2011) 
Vojtěch Vrabec (ANO 2011) 
Robert Kubíček 
Michal Politzer 
Aleš Vítek 
Ladislav Štěpánek 
Jana Němečková 
 
Přijaté usnesení: 650/2014 - RM schvaluje zřízení Komise dopravní Rady města Kuřimi a jmenuje 

jejím předsedou Vladimíra Pančíka a členy dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

24. Stanovení oddávajících pro volební období 2014-2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Na základě § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, předkládám návrh na jmenování oddávajících pro volební 
období 2014 - 2018. Na základě § 11a odstavec 1 písm. a) výše uvedeného zákona snoubenci 
projevují vůli, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem 
zastupitelstva obce, která je matričním úřadem, a to ve správním obvodu tohoto matričního úřadu. Na 
základě výše uvedeného, jsou ze zákona oddávajícími starosta města Kuřimi Mgr. Ing. Drago 
Sukalovský a místostarosta PaedDr. David Holman, dále Rada města Kuřimi pověřuje výkonem 
oddávajícího Mgr. Ladislava Ambrože, Ing. Petra Ondráška a Alenu Matějíčkovou. 
 
Přijaté usnesení: 651/2014 - RM pověřuje podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, výkonem 
oddávajících pro volební období 2014 - 2018 Mgr. Ladislava Ambrože, Ing. Petra 
Ondráška a Alenu Matějíčkovou. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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25. Oddávací dny 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí předkládá ke schválení termíny oddávacích dnů pro rok 2015, a to dle 
přiloženého seznamu. Jedná se o pátky a soboty ve čtrnáctidenním intervalu, vyjma státních svátků, 
počínaje 13. 02. 2015, a to v době mezi 10. a 15. hodinou včetně (začátek posledního sňatku v 15:00 
hodin). Vzhledem k plánované rekonstrukci kulturního domu, kde je obřadní místnost umístěna 
a okolnosti, že po dobu rekonstrukce bude obřadní místnost v náhradních prostorách v polyfunkčním 
sále na ulici Popkova, který je před dokončením, nebyly na leden oddávací dny vypsány. Po schválení 
budou termíny oddávacích dnů zveřejněny na internetových stránkách Města Kuřimi. 
 
Přílohy: A - oddávací dny 2015 
 
Přijaté usnesení: 652/2014 - RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

26. Petice "Ne nízkoprahovému centru, Zahradní 1262, Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Městský úřad Kuřim, odbor správní a vnitřních věcí, obdržel dne 20. 11. 2014 petici obyvatel domu 
s pečovatelskou službou v Kuřimi, Zahradní 1275 - "Ne nízkoprahovému centru, Zahradní 1262, 
Kuřim". Petiční výbor zastupuje paní Marta Mikšová, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx. Po projednání 
obsahu petice s odborem sociálních věcí a prevence byla vypracována odpověď, která je předkládána 
ke schválení. 
 
Přílohy: A - odpověď na petici nízkoprahové zařízení 

B - znění petice 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – dnes byla doručena další petice proti umístění nízkoprahového centra. 
P. Ondrášek – nesedí mu rozhodná věta: „je zřízení nízkoprahového zařízení ve městě Kuřimi 
nutností a kvalitním nástrojem prevence“ a doporučuje do odpovědi připojit informace o postupu 
dalšího projednávání. 
D. Holman – spíše uvést „doporučeným nástrojem prevence“. 
D. Sukalovský – alternativní možnosti nahradit smysluplné možnosti. 
A. Zimmermannová – ptá se, zda radní souhlasí se stejnou odpovědí na obě petice? 
J. Vlček – ano, s tím souhlasí. 
D. Holman – upravit větu: „primárním cílem je pomáhat dětem řešit problémy, které mají“. 
 
Přijaté usnesení: 653/2014 - RM schvaluje odpověď na petici "Ne nízkoprahovému centru, Zahradní 

1262, Kuřim" se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

27. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury 
a knihoven MK – v programu VISK3 pro rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury - programu pro knihovny - 
VISK3, která se vztahuje k přechodu knihovnického systému ClaviusREKS z formátu Unimarc na 



 
 

 

23 

 

MARC21. Tato změna je nezbytná pro všechny regionální knihovny, které posílají svá data do 
Souborného katalogu ČR. 
Dále budou v rámci dotace připojeny do regionálního systému 2 obce. Automatizace knihoven 
v regionu Brno-venkov tak bude zajištěna ve 125 knihovnách - tj. 85,6% z celkového počtu 145. 
 
Dotace v bodu: Vlastními prostředky bude zcela hrazená z rozpočtu knihovny na regionální činnost 
v roce 2015. Městu Kuřimi nevzniká žádný finanční závazek. Znění žádosti bylo po odborné stránce 
konzultováno s dodavatelem knihovního systému firmou Lanius Tábor. 
Celková částka projektu:  56.386,00 Kč 
Dotace ve výši:    39.000,00 Kč 
Vlastními prostředky:   17.386,00 Kč 
 
Zdůvodnění: 
Národní knihovna ČR prosazuje v rámci připojení do světových sítí knihoven jednotný formát, kterým 
je MARK21. V roce 2014 přešly na tento systém všechny vědecké knihovny, v roce 2015 se očekává 
zapojení regionálních knihoven, které přispívají svými záznamy do Souborného katalogu. Knihovna 
v Kuřimi je jedna z nich. 
 
Přílohy: A - žádost o poskytnutí dotace 
 
Přijaté usnesení: 654/2014 - RM schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, 

literatury a knihoven MK - v programu VISK3 pro rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

28. Revize knihovního fondu v městské knihovně 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM na vědomí informaci o provedení revize knihovního fondu v městské knihovně. 
Revize fondu je prováděna 1x za 5 let dle výkladu ustanovení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění zákona č.1/2005 
Sb., týkající se provádění revize knihovních fondů § 16 Evidence a revize knihovního fondu 
knihovního zákona. 
 
Revize byla provedena u celého knihovního fondu kromě periodik. 
 
K 1. 7. 2014 byl stav knihovního fondu   44950 svazků 
 
Z tohoto počtu nebylo nalezeno 112 svazků, které byly odepsány jako nezvěstné. 
 
Přílohy: A - revize fondu 2014 
 
Přijaté usnesení: 655/2014 - RM bere na vědomí provedení revize knihovního fondu městské 

knihovny dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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29. Smlouva o dotaci pro JSDH Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
V letošním roce požádalo město Kuřim Jihomoravský kraj o dotaci na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky SDH Kuřim. Na základě této žádosti obdrželo město Kuřim dotaci ve výši 8.000 Kč. Tato 
částka bude použita jako spolufinancování nákupu nových pneumatik na vozidlo JSDH Kuřim T 815. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 656/2014 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 
pro JSDH Kuřim na rok 2014. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

30. Doplnění ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou 
Kuřim (víceúčelový sál Kotelna) 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM návrh na změnu v ceníku služeb městské knihovny. S uzavřením KD a přesunutím 
některých aktivit do nově zřízeného víceúčelového sálu na ulici Popkova 1012 (bývalá kotelna) je nutné 
od 1. 1. 2015 disponovat schváleným ceníkem na pronájem těchto prostor. 
 
Návrh ceníku služeb je přílohou materiálu. 
 
Dosavadní praxe ve věci administrace této záležitosti by zůstala na zaměstnancích zařazených do 
organizační složky - Městská knihovna Kuřim a vedoucí OMP by tyto smlouvy pouze schvaloval 
a podepisoval s ohledem na dikci § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, „Radě obce 
je vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada 
obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce. 
 
Přílohy: A - ceník 
 
Diskuse: 
P. Kavka – ptá se, zda zde bude možnost pořádat schůze společenství vlastníků? 
D. Holman – ano. 
P. Kavka – ale na centru denních služeb je zpoplatněno 100 Kč/hod. Nechal by i zde pro tyto potřeby 
tuto sazbu. 
S. Bartoš – ptá se, zda je v ceníku zohledněno možné rozdělení prostoru na menší prostory? 
D. Holman – jako předkladatel nyní stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje ceník nájmů pro objekt víceúčelového sálu (Kotelna) na ul. Popkova 

č. p. 1012 s účinností od 1. 1. 2015 dle přílohy. 
 
 
 

30/1. Doplnění ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou 
Kuřim (víceúčelový sál Kotelna) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Návrh usnesení: RM pověřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění rozhodování o uzavírání krátkodobých nájemních smluv nebo 
smluv o výpůjčce (do 48 hod.), jejichž předmětem bude nájem nebo výpůjčka 
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nebytových prostor v budově č. p. 1012 (víceúčelový sál „Kotelna“) na pozemku 
p. č. 2086/2 k. ú. Kuřim do kompetence Odboru majetkoprávního Městského úřadu 
Kuřim a pověřuje podpisem těchto smluv vedoucího Odboru majetkoprávního 
Městského úřadu Kuřim s účinností od 1. 1. 2015. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

32. AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků 
k zemědělskému obhospodařování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 12. 4. 2005 nájemní smlouvu na nájem pozemků určených 
k zemědělskému obhospodařování s AGRODRUŽSTVEM Brťov-Lipůvka (dále jen „Agrodružstvo“) za 
nájemné ve výši 0,06 Kč/m

2
/rok. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let a dvakrát 

byla dodatkem prodloužena do 31. 12. 2014 
OMP oslovil Agrodružstvo, zda má zájem pozemky dále obhospodařovat s tím, že bude uzavřena 
nová, pachtovní smlouva, za dvojnásobné pachtovné, tj. za stejnou cenu, kterou má město Kuřim od 
roku 2014 smluvenou se společnostmi AGROSTYL, spol. s.r.o. a HERBASTAR, s.r.o. a to ve výši 
0,1276 Kč/m

2
/rok. Předmětné pozemky vizte př. A, B, C, D. Pachtovní smlouva bude uzavřena na 

dobu určitou pěti let - do 31. 12. 2019. S uvedeným Agrodružstvo souhlasilo. 
 
RM dne 5. 11 2014 usnesením č. 592/2014 schválila záměr: 
Rada města schvaluje záměr propachtovat pozemky parc. č. 3014/40, 3014/42, 3014/43 a 3014/48 
v k. ú. Kuřim, parc. č. 442/6, 443/4, 443/10, 446, 462/1 a 464/4 v k. ú. Svinošice a parc. č. 933/49, 
944/59 a 944/68 v k. ú. Lipůvka o celkové výměře 4.219 m

2
 k zemědělskému obhospodařování 

AGRODRUŽSVU Brťov - Lipůvka, se sídlem Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, IČ 49971492, za 
pachtovné ve výši 0,1276,- Kč/m

2
/rok na dobu určitou do 31. 12. 2019. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh pachtovní smlouvy - vizte příloha E. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
C - pachtovní smlouva 

 
Přijaté usnesení: 657/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s AGRODRUŽSTVEM 

Brťov - Lipůvka se sídlem Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, IČ 49971492, jejímž 
předmětem je pacht pozemků parc. č. 3014/40, 3014/42, 3014/43 a 3014/48 v k. ú. 
Kuřim, parc. č. 442/6, 443/4, 443/10, 446, 462/1 a 464/4 v k. ú. Svinošice a parc. č. 
933/49, 944/59 a 944/68 v k. ú. Lipůvka o celkové výměře 4.219 m

2 

k zemědělskému obhospodařování na dobu určitou do 31. 12. 2019 za pachtovné 
ve výši 0,1276 Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

33. Platový výměr - Mgr. Bártová 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V návaznosti na změnu platových předpisů zaměstnanců ve veřejné správě je potřeba upravit platový 
výměr ředitelky Centra sociálních služeb Kuřim. Nenárokové složky platu zůstávají beze změn. 
 
Přílohy: A – platový výměr 
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Přijaté usnesení: 658/2014 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitelky Centra 

sociálních služeb Kuřim Mgr. Miloslavy Bártové dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

35. Vyčlenění částky z drobných investic 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman) 
 
D. Holman – žádá vyčlenění částky z drobných investic na nákup židlí pro kulturní dům Podlesí. 
P. Kavka – naposledy jsme židle pořizovali za 650 Kč/ks. 
 
Přijaté usnesení: 659/2014 - RM schvaluje vyčlenění částky 30.000 Kč z drobných investic na 

nákup 42 ks židlí na Kulturní dům Podlesí. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,47 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 3. 12. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 26. 11. 2014 

 1A - plnění usnesení RM 
2 Projektová studie stavebního řešení odlehčovací služby pobytové 
3 Změna komise pro výběr žadatele do Domu s pečovatelskou službou 

 3A - složení komise 
4 Nájemní smlouvy dle OZ pro nájemníky DPS 

4A - seznam nájemníků 
5 Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za r. 2014 

 5A - podklady odměna 
6 Zastupování města na schůzích společenství vlastníků jednotek 

 6A - seznam navržených osob 
7 Šmarda Zdeněk - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  
8 Nečas Milan – pachtovní smlouva 
9 Tělocvičná jednota Sokol Tišnov - žádost o odkup židlí 

 kupní smlouva židle Sokol Tišnov 
10 KME, spol. s r.o. – služebnost IS pro stavbu „Optické propojení KME, Kuřim, Jungmannova, 

Sv. Čecha, Wolkerova, Legionářská“ 

 10A - GP č. 3172-875a_2013 
 10B - GP č. 3172-875b_2013 
 10C - GP č. 3172-875c_2013 
 10D - smlouva 
11 KME, spol. s r.o. – služebnost IS pro stavbu „optická trasa KME – Hojerova - Dušínova“ 

 11A - situace 
 11B - GP č. 2927-241b-2013 
 11C - smlouva 
12 Horák Dalibor - smlouva o právu provést stavbu 

 12A - právo provést stavbu-Horák 
 12B - situace 
13 Walter s.r.o. – svěřenecká smlouva 

 13A – svěřenecká smlouva 
14 RWE GasNet, s.r.o. – smlouva o spolupráci při realizaci přípojky sportovní haly 

 14A - smlouva 
15 Stanovisko k novostavbě rekreační chaty 
16 Mobilní tribuna Sportovního areálu Kuřim 
17 Přestavba kotelny na víceúčelový sál - provozní řád 
18 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

a kanalizací 

 18A - dohoda 
 18B - situace 
19 Povolování reklam na opěrné zdi ul. Tyršova u obch. prostoru KIK 

 19A - fotodokumentace 
20 Smlouva o umístění reklamní plochy – Andrea Pěluchová  

 20A - smlouva 
21 Wellness Kuřim - UV lampa pro rekreační bazén 

 21A – výzva 
 21B - návrh SOD 
 21C - návrh členů a náhradníků 
22 Organizační řád 

 22A - organizační řád 
 22B - org. schéma 
 22C - příslušnost k projednávání přestupků 
23 Zřízení komisí rady města 
23/1 Zřízení komisí rady města  
23/2 Zřízení komisí rady města 
23/3 Zřízení komisí rady města 
24 Stanovení oddávajících pro volební období 2014-2018 

 24A - oddávací dny 2015 
25 Oddávací dny 2015 
26 Petice "Ne nízkoprahovému centru, Zahradní 1262, Kuřim" 

 26A - odpověď na petici nízkoprahové zařízení 
 26B - znění petice 
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27 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven MK – v programu 
VISK3 pro rok 2015 

 27A - žádost o poskytnutí dotace 
28 Revize knihovního fondu v městské knihovně 

 28A - revize fondu 2014 
29 Smlouva o dotaci pro JSDH Kuřim 

 29A – smlouva dotace JMK 
30 Doplnění ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou Kuřim (víceúčelový sál Kotelna) 

 30A - ceník 
30/1 Doplnění ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou Kuřim (víceúčelový sál Kotelna) 
 
31 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim 

 31A – zpráva o činnosti WK 
32 AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování 

 32A - situace 
 32B - situace 
 32C - situace 
 32D - pachtovní smlouva 
33 Platový výměr - Mgr. Bártová 

 33A – platový výměr 
34 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
34/1 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
34/2 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
34/3 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
34/4 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
34/5 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 


