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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 43/2014 konané dne 22. 12. 2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 

 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 9,58 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

2 David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

3 Alena Bartáková – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 

4 Bohuslav Bednář – nájemní smlouva 

5 Martin Pospíšil – nájemní smlouva 

6 K dur – nájemní smlouva 

7 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – nájem pozemků pro telefonní budky  

8 Zápis z jednání komise dopravy dne 15. 12. 2014 

9 Přestavba kotelny víceúčelový sál - zrušení usnesení č.643/2014 

9/1 Přestavba kotelny na víceúčelový sál - provozní řád 

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

10/1 Doplnění ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou Kuřim (víceúčelový sál 
Kotelna) 

11 AGROSTYL, spol. s.r.o. – dodatek k nájemní smlouvě 

12 Rozpočtové opatření č. 14 

13 Wellness Kuřim – UV lampa pro rekreační bazén 

13/1 Wellness Kuřim – UV lampa pro rekreační bazén 

14 Rekonstrukce stadionu 

15 Zápis komise stavební 

15/1 
 
16 

Zápis komise stavební 
 
Různé 
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1. Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 3. 12. 2014 přijala toto usnesení: 
634/2014 
Rada města 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 1. 1. 2015 do 31. 3. 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. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 5. 12. 2014 a v době přípravy tohoto materiálu 
k němu nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, 
doporučuje OMP nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 688/2014 - 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., se sídlem Nádražní 192, Kuřim, IČ 27688194, za 
nájemné ve výši 106,78 Kč/m

2
/měs, + zálohy na služby, na dobu určitou od 1. 1. 

2015 do 31. 3. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 3. 12. 2014 přijala toto usnesení: 
635/2014 
Rada města 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 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 za nájemné 99,08 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby panu Davidu 

Hedbávnému, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806 za účelem provozování herny - klubu 
Pohoda. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 5. 12. 2014 a v době přípravy tohoto materiálu 
k němu nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, 
doporučuje OMP nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 689/2014 - 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 99,08 Kč/m

2
/měs, + zálohy na služby, na dobu určitou od 1. 1. 

2015 do 31. 3. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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3. Alena Bartáková – žádost o uzavření nájemní smlouvy 
k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 3. 12. 2014 přijala toto usnesení: 
636/2014 
Rada města 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. 3. 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. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 5. 12. 2014 a v době přípravy tohoto materiálu 
k němu nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, 
doporučuje OMP nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 690/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

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, 
s paní Alenou Bartákovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 01340361, za 
nájemné ve výši 81,12,- Kč + zálohy na služby na dobu určitou od 30. 12. 2014 do 
31. 3. 2015. 

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

4. Bohuslav Bednář – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 3. 12. 2014 přijala toto usnesení: 
637/2014 
Rada města 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 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 za nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Bohuslavu Bednářovi, 

trvale bytem xxxxxxxxx Kuřim, za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 5. 12. 2014 a v době přípravy tohoto materiálu 
k němu nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, 
doporučuje OMP nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 691/2014 - 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 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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5. Martin Pospíšil – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 3. 12. 2014 přijala toto usnesení: 
638/2014 
Rada města 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 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 za nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Martinu Pospíšilovi, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 5. 12. 2014 a v době přípravy tohoto materiálu 
k němu nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, 
doporučuje OMP nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 692/2014 - 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 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015. 

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

6. K dur – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 3. 12. 2014 přijala toto usnesení: 
639/2014 
Rada města 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. 3. 2015 za nájemné 250,- Kč občanskému sdružení 
K dur, se sídlem Tyršova 81, Kuřim, IČ 26563223 za účelem konání zkoušek pěveckého souboru 
K dur. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 5. 12. 2014 a v době přípravy tohoto materiálu 
k němu nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, 
doporučuje OMP nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 693/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy 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. 3. 2015 za nájemné ve výši 250,- Kč + 21% DPH 
spolku K dur, se sídlem Tyršova 81, Kuřim, IČ 26563223 za účelem konání 
zkoušek pěveckého souboru K dur. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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7. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – nájem pozemků pro 
telefonní budky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim na základě nájemní smlouvy č. 6/2002 pronajímá firmě Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. (dále jen „Telefónica“) pozemky pro umístění šesti veřejných telefonních automatů umístěných 
v telefonních budkách (dále jen „VTA“). Jeden VTA je umístěn na ploše o výměře 1 m

2
, nájemné je 

stanoveno 250,- Kč/m
2
/rok (nyní činí nájemné částku ve výši 1500,- Kč/rok). 

V současné době jsou ve městě Kuřimi umístěny 3 VTA na pozemcích parc. č. 1797, 1841 a 289/1 
vše v k. ú. Kuřim - vizte př. A, B, C. Z tohoto důvodu požádala Telefónica o dodatek k nájemní 
smlouvě, kterým se sníží výměra pronajatých pozemků ze 6 m

2
 na 3 m

2 
(750,- Kč/rok). 

OMP předkládá radě města ke schválení dodatek č. 1 ke „Smlouvě o nájmu pozemků k umístění 
telefonních budek s veřejným telefonním automatem č. 6/2002“, kterým se snižuje plocha pronajatých 
pozemků. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace. 
C - situace 
D - dodatek 

 
Přijaté usnesení: 694/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků 

k umístění telefonních budek s veřejným telefonním automatem č. 6/2002 
uzavřené se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, Praha - Michle, IČ 60193336, kterým se snižuje výměra 
pronajatých pozemků na 3 m

2
 dle přílohy. 

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

8. Zápis z jednání komise dopravy dne 15. 12. 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z komise dopravy, konané dne 15. 12. 2014.  
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje 
D. Holman – navrhuje místopředsedou Ing. M. Kotka. 
Návrh usnesení: RM jmenuje místopředsedou komise dopravní pana Ing. Miloše Kotka. 
Hlasováno 
Pro: 1 (D. Holman)  Zdrželi se: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – navrhuje místopředsedou Ing. S. Krčmu: 
 
Přijaté usnesení: 695/2014 - RM jmenuje místopředsedou komise dopravní pana Ing. Stanislava 

Krčmu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Bod č- 2 – schvaluje 
L. Ambrož – ptá se, kde bude zastávka? 
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J. Vlček – za mostem. Podmínku je cesta z Dílů za sv. Jánem. 
D. Sukalovský - prověří za jakých podmínek apod. Navrhuje hlasovat o schválení provedení studií 
zastávek. 
 
Přijaté usnesení: 696/2014 - RM souhlasí s provedením technicko-ekonomické studie nových 

železničních zastávek. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
D. Holman – žádá uvádět v zápise jmenovitě, kdo byl a kdo nebyl přítomen. 
D. Sukalovský – o bodu č. 2 nebudou hlasovat. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje 
Pro: 4. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje 
Pro: 4. 
D. Holman – u některých linek by měla být prověřena vytíženost. 
 
 
Na jednání se v 10,21 hod. dostavila Ing. Indrová – referentka odboru investičního. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
D. Holman – není to systémově správné, ale odpovídá to nastavenému systému. 
V. Indrová – problémem je celá ulice. Rekonstrukce objektu „knedlíkárny“ situaci ještě ztíží. 
D. Sukalovský – žádá navrhnout řešení a to parkovací místa na ul. Otevřená. 
 
 
Bod č. 6 – schvaluje 
Pro: 4. 
 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí 
Pro: 4. 
 
 
Bod č. 8 – schvaluje 
Pro: 4. 
 
 
Bod č. 9 – schvaluje 
D. Holman – šel cestou zákazu stání. Obslužnost bytových domů by měla fungovat. 
D. Sukalovský – problém je v tom, že tam nikdo neprojede – popeláři, autobus, apod. 
J. Vlček – spíše by měli respektovat doporučení komise. 
V. Indrová – dříve navrhl Ing. Pančík, aby se udělili jednotlivé výjimky. Ze zákona se nesmí udělovat 
výjimka pro rychlost a pro zastavení a stání. Pan Pančík vykládá zákon jinak než Ing. Kovář. 
D. Holman – odstranění 2. značky se situace vyřeší. 
D. Sukalovský – nemyslí si to. 
V. Indrová – budou si myslet, že tam mohou parkovat nepřetržitě. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o doporučení komise: 
Pro: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o ponechání dopravního značení: 
Pro: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
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Přijaté usnesení: 697/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 15. 12. 

2014 v bodě č. 7 a schvaluje body č. 3, 4, 5, 6, 8 a neschvaluje bod č. 9 dle 
zápisu v příloze. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
D. Holman – navrhuje hlasovat o uložení komisi dopravy posouzení vytížení spojů IDS JMK: 
 
Přijaté usnesení: 698/2014 - RM ukládá komisi dopravy posoudit vytíženost schváleného 

nadstandardu a označení nejméně využívaných spojů. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
J. Vlček – měla by se nechat zpracovat studie dopravy v klidu. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o zpracování studie dopravy v klidu na ul. Otevřená, Wolkerova, 
Příční a Nová. 
 
Přijaté usnesení: 699/2014 - RM ukládá odboru investičnímu zpracovat studii dopravy v klidu 

(parkování) pro oblast ul. Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešla v 10,46 hod. Ing. V. Indrová. 
 
 
 

9. Přestavba kotelny víceúčelový sál - zrušení usnesení č.643/2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
OI žádá o zrušení usnesení RM č. 643/2014 ze dne 3. 12. 2014 ve věci schválení provozního řádu 
Víceúčelového sálu Popkova č. p. 1012, Kuřim a to z důvodů kolaudace, která proběhla dne 18. 12. 
2014, na které Krajská hygienická stanice požadovala do provozního řádu zapracování dodržení 
podmínky, že při konání akcí budou zavřená okna a staženy protihlukové venkovní předokenní rolety, 
které se dodatečně přidaly do stavby právě kvůli dodržení hluku ve venkovním prostředí. 
 
Přijaté usnesení: 700/2014 - RM ruší usnesení č. 643/2014 ze dne 3. 12. 2014 ve věci schválení 

provozního řádu víceúčelového sálu Popkova č. p. 1012, Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

9/1. Přestavba kotelny na víceúčelový sál - provozní řád 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
V souvislosti se zrušením usnesení č. 643/2014 ze dne 3. 12. 2014 ve věci provozního řádu pro 
Víceúčelový sál, Popkova č. p. 1012, Kuřim, žádá OI o schválení upraveného provozního řádu, a to na 
základě podmínky Krajské hygienické stanice, která požaduje doplnit do provozního řádu podmínku 
konání akcí při uzavřených oknech a stažených protihlukových předokenních žaluzií, které byly 
doplněny z důvodů doplnění protihlukového opatření. 
 
Přílohy: A - provozní řád - oprava 
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Přijaté usnesení: 701/2014 - RM schvaluje provozní řád Víceúčelového sálu Popkova č. p. 1012, 

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

10. 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 kotelna připomínky OMP 

B - ceník kotelna připomínky MKK 
 
Diskuse: 
J. Vlček – ptá se na využití pro svatby, křtiny apod. 
D. Holman – to tam nepatří. Prostor se dá dělit, a toto zohlednit. U prostoru pro komerci mohou cenu 
snížit podle návrhu paní Štěpánové. Nechce ale, aby prostory zabrali trhovci. Podmínky se pro ně 
musí nastavit. 
J. Vlček – bylo by dobré doplnit sloupec s časovým rozmezím pronájmů – doba od kdy do kdy. 
Rezervace prostor by měla fungovat s objednávkou v předstihu. Sál je možné příčně rozdělit na více 
sálů a cena se bude obvíjet podle obsazenosti. 
D. Holman – nemusí řešit dělení objektu z důvodu, že komerční aktivity většinou využijí celý sál. Ptá 
se, zda je sál dělitelný na rovné díly? 
D. Sukalovský – myslí si, že ano. 
L. Ambrož – ceník lze po určité době upravit a přizpůsobit požadavkům. 
J. Vlček – ptá se na pronájem v Centru denních služeb na ul. Jungmannova, kde se prostory 
pronajímají za 100 Kč/hod.? Nebylo by rozumné cenu upravit i tady a nevybírat nájemné? 
D. Holman – neřešil by to. 
 
 
Na jednání se dostavil v 10,59 hod. Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního a P. Kavka – 
zástupce vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
D. Holman – ptá se, zda jsou uvedené ceny s DPH? 
P. Kavka – navržené ceny jsou bez DPH. Pokud má nájemce prostor uskladněné věci i přes noc, 
účtují mu klasicky 2 dny. 
D. Holman – nebyla by vhodná denní sazba? 
P. Kavka – prodejci zde stráví hodně času. 
D. Sukalovský – dle sdělení J. Brabce je nyní nájemné 3.000 Kč + DPH a účtují se klasicky 2 celé dny. 
Ale dělají to velmi omezeně. Byl by pro nižší cenu. 
A. Varmužka - v ceníku by měla být konečná cena, tzn. včetně DPH. 
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P. Kavka – je zohledněno, když si prostor oddělí a zmenší? 
D. Holman – není. 
J. Vlček – bylo by dobré aspoň uvést poznámku, že to lze. 
 
A. SCHŮZE NEKOMERČNÍCH SUBJEKTŮ 

SE SÍDLEM V KUŘIMI (SPOLKY, POLITICKÉ 
SUBJEKTY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ  ZDARMA/ do 4 hod. vč. přípravy 
A VEŘEJNÉ BESEDY     dále vizte C 

 
 
B. KROUŽKOVÁ ČINNOST ORGANIZACÍ DĚTÍ 

A MLÁDEŽE      ZDARMA 
 
 
C. TĚLOVÝCHOVNÉ A KULTURNÍ AKTIVITY 

DOSPĚLÝCH      1 hod. / 200 Kč 
 
 
D. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PRO 

DĚTI (UMĚLECKÁ VYSTOUPENÍ, KARNEVALY, 
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY APOD.) 
 - SE VSTUPNÝM      1 000 Kč / do 10 hod. vč. přípravy 

 
 
E. NEKOMERČNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ 

AKCE PRO DĚTI 
 - BEZ VSTUPNÉHO     ZDARMA 

 
 
F. PRODEJNÍ ČI JINÉ KOMERČNÍ AKCE   2.000 Kč/ do 8 hod. vč. přípravy  
 
 
G. PRODEJNÍ ČI JINÉ KOMERČNÍ AKCE   3.000 Kč/ na 1 den vč. přípravy 
 
(pozn.: prostor sálu lze dělit. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.) 
 
 
Přijaté usnesení: 702/2014 - RM schvaluje ceník nájmů pro objekt víceúčelového sálu (Kotelna) na 

ul. Popkova č. p. 1012 s účinností od 1. 1. 2015 dle přílohy se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 

10/1. Doplnění ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou 
Kuřim (víceúčelový sál Kotelna) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
 
Přijaté usnesení: 703/2014 - 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 
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 
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Kuřim a pověřuje podpisem těchto smluv vedoucího Odboru majetkoprávního 
Městského úřadu Kuřim s účinností od 1. 1. 2015. 

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

11. AGROSTYL, spol. s.r.o. – dodatek k nájemní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci majetkoprávního vypořádání stavby „revitalizace Lučního potoka“ uzavřelo Město Kuřim se 
Simonou Slabyhoudkovou a Jaroslavou Souralovou směnnou smlouvu, kterou mimo jiné jmenovaným 
prodalo část pozemku parc. č. 3198/1 geometrickým plánem č. 3190-146/2014 nově označenou jako 
parc. č. 3198/104 o výměře 1959 m

2
, vše v k. ú. Kuřim - usnesení ZM č. 1154/2014 ze dne 30. 9. 

2014.  
1154/2014: 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků parc. č. 2904/123 - orná půda o výměře 738 m

2
, parc. 

č. 2904/124 - orná půda o výměře 589 m
2
, parc. č. 2784/36 - vodní plocha o výměře 57 m

2
, parc. č. 

2784/37 - vodní plocha o výměře 57 m
2
, parc. č. 2904/98 - orná půda o výměře 455 m

2
 a parc. č. 

2777/16 - orná půda o výměře 63 m
2
 vše v k. ú. Kuřim (spoluvlastníci paní Jaroslava Souralová, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno a paní Simona Slabyhoudková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bošovice, každá id. ½) za část pozemku parc. č. 3198/1 nově označený GP č. 3190-146/2014 jako 
pozemek parc. č. 3198/104 o výměře 1.959 m

2
 vše v k. ú. Kuřim (vlastník město Kuřim), bez 

cenového vyrovnání, a ukládá starostovi města Kuřim jménem města uzavřít směnnou smlouvu. 
Náklady spojené se směnou pozemků (GP + správní poplatek) ponese město Kuřim. 
 
Pozemek parc. č. 3198/1 v k. ú. Kuřim město pronajímá firmě AGROSTYL, spol. s.r.o. (dále jen 
„Agrostyl“) k zemědělskému obhospodařování. Na základě výše uvedeného je potřeba snížit plochu 
pronajatých pozemků o prodaný pozemek, neboť nájem tohoto pozemku přejde ze zákona na nové 
nabyvatele a stávající výměra pronajímaných pozemků nebude odpovídat skutečnosti. 
Odbor majetkoprávní navrhuje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 2013/O/0147, kterým se 
sníží výměra pronajatých pozemků o 1959 m

2 
- vizte příloha A. 

Společnosti Agrostyl s výše uvedeným souhlasí. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 704/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 

č. 2013/O/0147 uzavřené se společností AGROSTYL, spol. s r.o. se sídlem 
Zámecká 959/9, Kuřim, IČ 46902627, kterým se snižuje výměra pronajatých 
pozemků o 1959 m

2
 dle přílohy. 

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

12. Rozpočtové opatření č. 14 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Obdržená dotace pro Centrum sociálních služeb na výkon pečovatelské služby, na základě zmocnění 
ZM. 
 
Příjmy:  
pol. 4116 UZ 13305 Centrum sociálních služeb + 10 000 Kč 
 
Výdaje: 
oddíl 43 UZ 13305 Centrum sociálních služeb + 10 000 Kč 
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Přijaté usnesení: 705/2014 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu města na rok 2014, 

dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

13/1. Wellness Kuřim – UV lampa pro rekreační bazén 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Diskuse: 
D. Holman – byla obdržena pouze 1 nabídka, i když byly slíbeny tři. 
 
Přijaté usnesení: 706/2014 - RM souhlasí se zrušením výběrového řízení "Wellness Kuřim - UV 

lampa pro rekreační bazén“. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

13. Wellness Kuřim – UV lampa pro rekreační bazén 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Na investiční akce Wellness Kuřim vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2014 částku 
1.700.000 Kč. 
Předmětem této investiční akce je dodávka středotlaké plnoprůtočné UV lampy systému IN LINE pro 
rekreační bazén. Součástí nabídkové ceny je zapojení jednotky do stávajícího systému, včetně 
demontáže části původního rozvodu a dodávky a montáže potřebného potrubí a armatur. Součástí 
ceny je dále elektropřipojení UV lampy, nastavení parametrů zařízení a uvedení do provozu, servisní 
služby, proškolení obsluhy a návod k obsluze. 
Výzva k podání nabídky byla vyvěšena na úřední desce i na webových stránkách města a bylo 
obesláno 8 kvalifikovaných zhotovitelů. Byla získána 1 nabídka. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a v Protokolu o jednání 
hodnotící komise. 
Hodnotící komise posoudila nabídky z hlediska plnění kvalifikačních předpokladů, bylo konstatováno, 
že byly splněny požadavky zadavatele. 
Hodnotící komise konstatuje, nabídková cena je nižší než předpokládaná a že byla předložena jediná 
nabídka. 
 
Na základě zhodnocení získané nabídky hodnotící komisí RM schvaluje 

1) Přidělení zakázky firmě BAZÉNSERVIS s.r.o., se sídlem Čapkova 538, 517 21 Týniště nad 
Orlicí, IČ: 64791661, v hodnotě 313.390 Kč,- Kč, která se umístila na 1. místě. 

2) Zrušení výběrového řízení 
 
Přílohy: A - protokol o jednání hodnotící komise 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
 
Na jednání se dostavil v 11,10 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje hodnocení uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek 

a Protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku „Wellness Kuřim - UV lampa 
pro rekreační bazén“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
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BAZÉNSERVIS s.r.o., se sídlem Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČ 64791661, v hodnotě 313.390 Kč, která předložila jedinou nabídku. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Diskuse: 
D. Holman – předložil ostatním radním podklady pro vyhlášení nové výzvy na zahájení zadávacího 
řízení „Wellness Kuřim – UV lampa pro rekreační bazén“. 
J. Vlček – shledal drobné nejasnosti v bodě č. 3 výzvy a žádá upravit termíny. 
D. Holman – hodnotící komise bude ve stejném složení, jako u původní výzvy. 
 
Přijaté unesení: 707/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

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

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

14. Rekonstrukce stadionu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Rekonstrukce zázemí stadionu 
Vzhledem k tomu, že FC Kuřim definitivně ukončil provoz sauny, uvolnil se v objektu stadionu nový 
prostor. 
Po poradě se správcem a uživateli objektu stadionu navrhuji využití odpočinkové místnosti bývalé 
sauny jako tzv. socializační prostor - klubovna sportovních oddílů využívajících stadion. 
Tento prostor v minulosti již pro podobné účely sloužil. Je v podstatné míře pro tyto potřeby i vybaven. 
Navrhuji doplnit jej o televizor s napojením na internet s možností využití pro vysílání a rozbor 
videozáznamů utkání, sportovních přenosů apod. 
Dále navrhuji vybavení menší, dříve „saunové“, šatny o masážní křeslo, aby zde pro fotbalisty, 
házenkáře a v případě zájmu i pro florbalisty nebo běžce, mohly být poskytovány masáže a prostor tak 
dál, alespoň částečně, sloužil svému původnímu účelu - tj. regeneraci sportovců. 
Pro administrační potřeby sportovních oddílů navrhuji dovybavení o nový skener. 
Předpokládané výdaje - rekonstrukce zázemí stadionu: 
Masážní lavice          do 12.000 Kč vč. DPH 
Televizor a skener          do 31.000 Kč vč. DPH 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá ještě pořídit zdravotnická nosítka a navýšit částku na 55.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 708/2014 - RM souhlasí s pořízením vybavení stadionu (masážní lavice, televizor, 

skener a zdravotnická nosítka) z drobných investic v celkové hodnotě do 55.000 Kč 
vč. DPH. 

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

15. Zápis komise stavební 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Dne 15. 12. 2014 byla projednaná v komisi stavební žádost o vyjádření k vybudování dvou závěsných 
balkonů na ul. Na Královkách 896, Kuřim. Komise stavební neměla námitek k předloženému záměru 
za podmínky dodržení shodnosti se stávajícími balkony co do velikosti, vzhledu a použití stejného 
zábradlí. 
Firma Abadia, která balkony vyrábí, doručí stavební projekt, statický posudek a bude dodržovat 
všechny rozměry (hloubka, výška, délka), typ zábradlí a barvu současných balkonů, Investor dále 
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předložil nákres osazení balkonů v domě v bytech, které je nemají, 
 
Přílohy: A - návrh řešení osazení balkonů - Na Královkách 896, Kuřim 
 
Návrh usnesení: RM ruší usnesení č. 681/2014 ze dne 17. 12. 2014. 

Hlasováno 
Proti: 1 (J. Vlček) Zdrželi se: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

15/1. Zápis komise stavební 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 15. 12. 2014 v bodě 

č. 5, schvaluje body č. 2, 3, 4. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

16. Různé 
 
D. Holman – předložil podrobný popis projektu SK Kuřim, oddílu házené „Vybavení hřišť na obvyklou 
úroveň dle předpisů provozovaných sportů“ včetně položkového rozpočtu. Vyzval předsedu 
sportovního klubu, aby projednali technicko projekční řešení. Bylo by dobré, aby se znovu pokusili 
podat žádost o dotaci na JMK. 
J. Vlček – měla by zde být betonová podesta dle nabídky. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 11,42 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 22. 12. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
 1A - nájemní smlouva 
2 David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
 2A - nájemní smlouva 
3 Alena Bartáková – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 
 3A - nájemní smlouva 
4 Bohuslav Bednář – nájemní smlouva 
 4A - nájemní smlouva 
5 Martin Pospíšil – nájemní smlouva 
 5A - nájemní smlouva 
6 K dur – nájemní smlouva 
 6A - nájemní smlouva 
7 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – nájem pozemků pro telefonní budky 
 7A - situace 
 7B - situace. 
 7C - situace 
 7D - dodatek 
8 Zápis z jednání komise dopravy dne 15. 12. 2014 
 8A - zápis z jednání komise dopravy 
9 Přestavba kotelny víceúčelový sál - zrušení usnesení č.643/2014 
 9A - provozní řád 
10 Doplnění ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou Kuřim (víceúčelový sál 

Kotelna) 
 10A - ceník kotelna připomínky OMP 
 10B - ceník kotelna připomínky MKK 
10/1 Doplnění ceníku služeb poskytovaných Městskou knihovnou Kuřim (víceúčelový sál 

Kotelna) 
11 AGROSTYL, spol. s.r.o. – dodatek k nájemní smlouvě 
 11A - dodatek č. 1 
12 Rozpočtové opatření č. 14 
13 Wellness Kuřim – UV lampa pro rekreační bazén 

13A – protokol o jednání hodnotící komise 
 13B – zpráva o posouzení nabídek 
 13C - výzva č. 2 
 13D - krycí list nabídky 
 13E - návrh SOD 
 13F - čestné prohlášení 
 13G - technologické schéma - napojení UV lampy 
14 Rekonstrukce stadionu 
15 Zápis komise stavební 

15A - návrh řešení osazení balkonů-Na Královkách 896, Kuřim 


