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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 5/2015 konané dne 18. 02. 2015 
 
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: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 15,15 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil P. Ondrášek. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 02. 2015 

2 Výměna bytu č. 1002/14, ul. Popkova, Kuřim 

3 Manž. Miroslav a Jana Slavíčkovi – odložení žádosti o pronájem bytu  

4 Ladislava Bujková – opakovaná žádost o přidělení obecního bytu 

5 Sociální bydlení Tišnovská – smlouvy o ubytování 

5/1 Sociální bydlení Tišnovská – smlouvy o ubytování 

5/2 Sociální bydlení Tišnovská – smlouvy o ubytování 

6 Chata Zlobice – nájemní smlouva 

7 Vyřazení majetku města 

8 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk chat. lok. 
Slavička“ 

9 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Otevřená, sm. NNk, 
Ullmann, p.č.2021/1“ 

10 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „REKO plynovodů Kuřim - ul. 
Legionářská, k. ú. Kuřim“ 

11 Výběrové řízení "Oprava povrchů místních komunikace v Kuřimi v roce 2015 

12 Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR-
ÚZSVM 

13 Oprava křížku na rohu ul. Jánská a Brněnská v Kuřimi 

14 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - "Kuřim-oprava kanalizace v ul. Tyršova, 
Tišnovská" 

15 Wellness Kuřim - Servisní smlouva k IA Využití odpadního tepla 

16 Žádost ZŠT o souhlas s investičním záměrem a vyhlášením VŘ - konvektomat 
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17 Pověření podpisem nájemních smluv 

18 Ukončení smlouvy o spolupráci 

19 Smlouva o zabezpečení PO 

20 Závěry komise životního prostředí ze dne 09. 02. 2015 

21 Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 

22 Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 

23 Podání žádosti o dotaci na vnitřní rekonstrukci hasičské zbrojnice Kuřim 

24 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Vojtova, sm. NNk, 
Dvořák, p. č. 2035/2“ 

25 Stanislav Kulhánek – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

26 Zápis komise stavební 

27 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 02. 2015 
(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: 58/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 02. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Na jednání přítomna Ing. J. Sikorová – vedoucí odboru životního prostředí. 
 
 
Diskuse: 
J. Sikorová – informuje o postupu prací akce protierozní pásy Pod Cimperkem. Opět nás zařadili do 
programu dotací, ale máme vypracovat opravený harmonogram a do 28. 2. předložit. Prozatím nás 
vyšly pásy včetně výkupů pozemků 811.563 Kč a to vč. projektů. Pro rok 2015 máme schváleno 280 
tisíc Kč. Mohli bychom dostat 330 tisíc Kč jako dotaci. Další možností je, že budeme pokračovat bez 
dotace a můžeme oblast využít jinak – např. jednostranné linie, jako u cyklostezky, odpočinkové 
plochy a atrakce (výběh psů, loučka pro letecké modeláře, apod.). Nyní potřebuje rozhodnutí, jestli 
budeme pokračovat a přihlásíme se o dotaci nebo budeme pokračovat bez dotace. 
D. Sukalovský – navrhuje pokračovat bez dotace. 
J. Vlček – pokud bychom o dotaci žádali, potom nemůžeme prvky umístit? 
D. Sukalovský – je zde 10 let udržitelnost projektu. 
J. Sikorová – každá možnost má svá pozitiva - pokud dotaci využijeme, potom už máme vypracovaný 
projekt, zajištěnou administraci,   Pokud budeme pokračovat bez dotace můžeme akci realizovat podle 
našich požadavků a oblast bude využitelná pro větší skupinu obyvatel. 
J. Vlček – taky je spíše pro odmítnutí dotace. Ptá se, zda půjde změnit projekt? 
J. Sikorová – bude to tak velký zásah, že se projekt bude muset udělat znovu. Chtěla znát názor 
vedení města a na jejich základě povede další jednání. 
D. Holman – ptá se, co je připraveno? 
J. Sikorová – pásy jsou zatravněné a jsou zde umístěny kameny, aby se zabránilo rozorávání. Je 
otázka, co chceme místo zatravňovacích pásů mít. 
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D. Holman – není potenciál toto umístit jinam? Toto by spíše umístil k Srpku, kde by vznikla komplexní 
rekreační plocha. 
J. Vlček – ptá se, zda na pásy bude navazovat cesta? 
J. Sikorová – v projektu nesměly být cesty. 
J. Vlček – potom by tedy bylo lépe tyto pásy zužitkovat tak, aby byly využitelné občany města. 
D. Sukalovský – budeme pokračovat bez dotace. 
 
 
Z jednání odešla v 15,40 hod. J. Sikorová. 
 
 
 

2. Výměna bytu č. 1002/14, ul. Popkova, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 17. 12. 2014 nabídku obecního bytu č. 1002/14, 1+1, umístěného 
v V. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1002, 1003 v ul. Popkova, postaveného na pozemku 
parc. č. 2086/6 vše v obci a k. ú. Kuřim na základě Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům 
bytových jednotek ke směně bytů. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 12. 01. 2015. O výměnu bytu požádali pouze 
manž. Marcel a Kateřina Valáškovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, kteří jsou nájemci 
obecního bytu č. 947/28, 1+kk. Jelikož nikdo další o výměnu či směnu bytu nepožádal, byt získávají 
manž. Valáškovi. S manž. Valáškovými je nájemní smlouva uzavírána na dobu určitou tří měsíců, nyní 
do 28. 02. 2015. Dle informací OMP manž. Valáškovi nyní nesdílí společnou domácnost. OMP proto 
uzavře nájemní smlouvu v novém bytě pouze s paní Kateřinou Valáškovou na dobu určitou tří měsíců. 
Dle ustanovení § 745 NOZ při uzavření nájemní smlouvy s jedním z manželů vzniká účinností smlouvy 
oběma manželům společné nájemní právo. 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:43 hod. A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – ptá se, zda nehrozí městu postih, když uzavře smlouvu pouze s pí Valáškovou? Žádá 
dodat čestné prohlášení (místopřísežné potvrzení) p. Valáška, že s tímto postupem souhlasí. 
D. Holman – byl by v tomto opatrný. 
D. Sukalovský – nyní stahuje tento materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Kateřinou Valáškovou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1002/14 
umístěného v V. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1002, 1003 v ul. 
Popkova, postaveného na pozemku parc. č. 2086/6 vše v obci a k. ú. Kuřim na 
dobu určitou do 31. 05. 2015 s možností prolongace za nájemné ve výši 56,- 
Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

 
 
 

3. Manž. Miroslav a Jana Slavíčkovi – odložení žádosti o pronájem 
bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Miroslav Slavíček, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a Jana Slavíčková, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim jsou od 25. 09. 2013 v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu. 
Manž. Slavíčkovi byli zařazeni v roce 2014 do pořadníku č. 34 i následně do pořadníku č. 35, který je 
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nyní aktuální. Vždy byli zařazeni do skupiny s téměř nejvyšším bodovým ohodnocením bytové 
potřebnosti. Město nabídlo manž. Slavíčkovým tyto volné bytové jednotky: 
 

bytová jednotka velikost období konání VŘ účast na VŘ 

Nádražní 1260/57 1+1    duben 2014 zúčastnili se 

Bezručova čtvrť 1123/7 2+kk    duben 2014 zúčastnili se 

Popkova 1002/14 1+1    duben 2014 zúčastnili se 

Bezručova čtvrť 1122/7 1+kk    únor 2015 zúčastnili se 

 
Manželé Slavíčkovi se v dubnu 2014 zúčastnili všech tří výběrových řízení, v žádném však neuspěli 
a obecní byt nezískali. 
 
Dne 02. 02. 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení bytové jednotky č. 1122/7, 1+kk, umístěné 
v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 v ul. Bezručova čtvrť. K výběrovému řízení byli 
pozváni žadatelé umístění v pořadníku č. 35 s druhým nejvyšším bodovým ohodnocením, tj. paní 
Monika Mesárošová a manž. Slavíčkovi. Oba účastníci výběrového řízení nabízený byt odmítli. Tím 
naplnili ustanovení čl. 5, odst. 5) Pravidel Města Kuřim č. 1/2012, o volných bytech v majetku města 
a bytových náhradách (dále jen „pravidla“), který zní: 
5) Žádost žadatele, jenž nabízený byt odmítl nebo se k výběrovému řízení nedostavil osobně ani 
prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce, bude odložena a po dobu 2 let nebude žadatel do 
pořadníku zařazován. Výjimku z tohoto ustanovení uděluje na základě písemné žádosti rada města 
svým usnesením. 
 
Oba účastníci výběrového řízení byli poučeni o této skutečnosti a také o tom, že rada města může 
svým usnesením udělit výjimku na základě jejich písemné žádosti. 
 
Manželé Slavíčkovi této možnosti využili a dne 02. 02. 2015 požádali, aby jejich žádost o pronájem 
bytu nebyla odložena a aby byli i nadále zařazováni do pořadníku. Ve své žádosti uvádí, že důvodem 
odmítnutí nabízené bytové jednotky č. 1122/7 v ul. Bezručova čtvrť, 1+kk, o velikosti 47 m

2
 bylo 

rozložení bytu a také to, že jsou 5 členná rodina - 2 dospělí a 3 děti (dcera 7 let, synové 3 a 2 roky). 
Žádají proto o ponechání v pořadníku a doufají, že se uvolní byt o lepším rozložení. 
 
Manž. Slavíčkovi uvedli, že nyní bydlí v nájemním bytě 3+kk. Městem nabízený byt 1+kk je podkrovní, 
zkosenými stěnami je tedy omezena využitelná plocha bytu. Velikost nabízeného bytu 1+kk není 
přiměřená pětičlenné rodině tak, aby všechny osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných 
a hygienicky vyhovujících podmínkách. 
 
OMP je však toho názoru, že manž. Slavíčkovi by se k většímu bytu byli schopni spíše 
„provyměňovat“ než čekat jako žadatelé o byt na větší bytovou jednotku. Např. v roce 2014 nabízelo 
město stávajícím nájemcům k výměně 4 dvoupokojové bytové jednotky. Manželé Slavíčkovi však 
doplnili, že se nechtějí stále stěhovat. 
 
Dle pravidel je volný byt v prvním kroku nabídnut stávajícím nájemcům k výměně, příp. vlastníkům 
bytových jednotek ke směně bytů. Bytové jednotky, o které není zájem v prvním kroku, nabízí město 
žadatelům o byt umístěným v aktuálním pořadníku. Jedná se ve většině případů o malometrážní 
bytové jednotky 1+kk nebo 1+1. 
 
Z výše uvedených důvodů dává OMP radě města ke zvážení udělení požadované výjimky. 
 
Diskuse: 
D. Holman – nesouhlasí, pravidla jsou jasná. 
J. Vlček – ptá se, kolik větších bytů je určeno na výměnu? 
A. Janoušková – lepší šance k získání většího bytu je provyměňovat se k němu, než čekat jako 
žadatel o byt na větší bytovou jednotku. Např. v roce 2014 nabízelo město stávajícím nájemcům 
k výměně 4 dvoupokojové bytové jednotky. 
D. Holman – to je správná cesta. 
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Návrh usnesení: RM uděluje výjimku z ustanovení v Čl. 5 odst. 5) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, 
o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, manž. Miroslavu 
Slavíčkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a Janě Slavíčkové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schvaluje zařazení žádosti o pronájem bytu manž. 
Slavíčkových do následujícího pořadníku žadatelů o pronájem obecního bytu. 

Hlasováno 
Proti: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

4. Ladislava Bujková – opakovaná žádost o přidělení obecního bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Ladislava Bujková, trvale bytem Březník xxx, okr. Třebíč, podala dne 7. 10. 2013 žádost 
o pronájem bytu nebo o bytovou náhradu od města Kuřimi. Dle bodového hodnocení získala paní 
Bujková tři body a nesplnila tedy podmínky pro zařazení do pořadníku žadatelů o byt. Z tohoto důvodu 
požádala RM o prominutí pětiletého nepřetržitého trvalého pobytu v Kuřimi (dle Čl. 5 odst. 3 Pravidel 
Města Kuřimi č. 1/2012). Za trvalý pobyt v Kuřimi delší jak pět let získá žadatel o byt tři body. Paní 
Bujková by prominutím přetržky trvalého pobytu v Kuřimi tyto tři body získala. Tím by dosáhla min. 
stanovené hranice šesti bodů, která zajišťuje umístění do pořadníku žadatelů o byt. RM se touto její 
žádostí zabývala na své schůzi dne 09. 10. 2013. OMP navrhl usnesení ve znění: 
 
„RM souhlasí s prominutím nepřetržitého pětiletého trvalého pobytu v Kuřimi paní Ladislavě Bujkové, 
trvale bytem Březník xxx dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 Čl. 5 odst. 3).“ 
Navržené usnesení nebylo přijato. 
 
Dne 05. 02. 2014 se RM zabývala další žádostí paní Bujkové. Jelikož nemá paní Bujková trvalý pobyt 
v Kuřimi delší pěti let a navíc nemá nezletilé děti ve své péči (děti jsou umístěny xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
v Brně), nezískala dostatečný počet bodů pro zařazení do pořadníku žadatelů o pronájem obecního 
bytu. Proto požádala o mimořádné přidělení bytu. 
OMP navrhl usnesení ve znění: 
„RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku 
města a bytových náhradách, byt č. 844/7, 1+1, v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi paní Ladislavě Bujkové, 
trvale bytem Březník xxx a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (od 01. 03. 2014 do 
31. 05. 2014) za nájemné 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby.“ 

Předložený materiál byl stažen z jednání a RM vznesla požadavek získat vyjádření Úřadu práce 
Tišnov a OSVP Kuřim. 
 
Po získání požadovaných vyjádření byla žádost o mimořádné přidělení bytu paní Bujkové předložena 
na schůzi RM dne 19. 02. 2014. 
Souhrn podstatných informací, které obsahovala důvodová zpráva pro schůzi RM konanou dne 
19. 02. 2014: 
Paní Bujková předložila OMP dokumenty potvrzující, že jí Úřad práce ČR přiznává od 01. 10. 2013 
dávku Příspěvek na živobytí a od 01. 11. 2013 dávku Doplatek na bydlení. 
OMP dne 06. 02. 2014 oslovil Úřad práce ČR, ředitele kontaktního pracoviště v Tišnově, 
Ing. V. Vyplela, se žádostí o zodpovězení několika otázek: 
Jaký by byl příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, kdyby paní Bujková bydlela v bytě 1+1? Zda 
by se jí poskytla celá částka? Jak by se změnily dávky v případě, že by dostala do péče nezletilé děti? 
Pokud bude mít v péči děti, bude pobírat přídavky na děti. Neklesne potom výše doplatku na bydlení? 
Ing. Vyplel k tomu uvedl, cit.: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 
 

 

6 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Trvalý pobyt v bytě je podmínkou pro poskytnutí příspěvku na bydlení. K tomu je možno jako doplněk 
přiznat také doplatek na bydlení. Jedině z důvodů hodných zvláštního zřetele lze poskytnout místo 
příspěvku na bydlení doplatek na bydlení.“ 
 
Vyjádření OSVP: 
Paní Ladislava Bujková žije nyní v nájemním bytě 3+kk v Kuřimi. 
Nezl. děti paní Bujkové jsou vedeny primárně OSPOD MěÚ Náměšť nad Oslavou, tedy podle trvalého 
bydliště. 
Vzhledem k nynějšímu bydlišti p. Bujkové však OSPOD Městského úřadu Kuřim koná v rámci 
součinnosti s OSPOD MěÚ Náměšť nad Oslavou úkony týkající se nezl. dětí. U všech nezl. dětí byla 
nebo je soudem nařízení ústavní výchova. 
Zásadním důvodem ústavní výchovy dětí nejsou bytové podmínky matky, ale daleko vážnější 
okolnosti, které jsou OSPOD známy, ale které není možné v zájmu nezletilých dětí sdělovat. 
 
Město Kuřim nakládá s volnými byty podle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách. Tato pravidla pamatují ve svém čl. 10 i na případy hodné 
zvláštního zřetele a vyhrazuje RM možnost rozhodnout o využití bytu jinak, než stanoví tato pravidla. 
Město Kuřim mělo začátkem roku 2014 tři volné byty o velikosti 1+kk nebo 1+1. Paní Bujková byla 
srozuměna se skutečností, že jí město může poskytnout pouze byt těchto velikostí. Žadatelce by 
nevadil ani takto malý byt, ovšem s ohledem na pět nezletilých dětí, které chce získat z ústavní péče 
zpět do své péče, je velikost volných bytů nedostatečná. 
 
Dle výpisu z KN byla paní Bujková v roce 2006 spoluvlastnicí domu č. p. xxx, ul. Na Zahrádkách, 
Kuřim, v podílu id. 3/5. Usnesením Okresního soudu Brno - venkov však bylo na předmětnou 
nemovitost nařízeno několik exekucí. V žádosti ze dne 07. 10. 2013 paní Bujková uvedla, že bydlela 
v obci Březník č. p. xxx, kde za nepříznivých okolností přišla o bydlení. Od roku 2012 má žadatelka 
i její děti trvalé bydliště na ohlašovně Obecního úřadu Březník č. p. 247. 
 
OMP navrhl usnesení ve znění: 
RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku 
města a bytových náhradách, byt č. 844/7, 1+1, v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi paní Ladislavě Bujkové, 
trvale bytem Březník xxx a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (od 01. 03. 2014 do 
31. 05. 2014) za nájemné 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Navržené usnesení nebylo přijato, důvodem neschválení bylo hlavně stanovisko OSPOD. 
 
Dne 26. 01. 2015 podala paní Bujková opakovanou žádost o mimořádné přidělení bytu. Ve své 
žádosti uvádí, cit.: 
„Opětovně žádám město Kuřim o pronájem obecního bytu v mimořádném případě. Momentálně žiji 
v Azylovém domě v Boskovicích, mám u sebe dceru (nar. xxxxxxxxxxxxx) a vzhledem k situaci, kdy 
bych chtěla být blíže svým dětem, které pobývají v xxxxxxxxxxxx v Brně a možnosti je častěji 
navštěvovat a snažit se je postupně získat do své péče. Nevlastním žádnou nemovitost a vzhledem 
k tomu, že jsem se v Kuřimi narodila v roce 1975 a žila jsem tam do roku 2003, byla bych ráda, 
kdybych se do svého rodného města mohla vrátit. Opětovně jsem se ocitla ve složité situaci, žiji sama 
se svojí dcerou a ráda bych se postavila na vlastní nohy, proto je v mém prvotním zájmu bydlení. 
Jelikož jsem na mateřské dovolené, všechny dávky mám vyřízené. Pobírám 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Byla bych moc ráda za znovu posouzení a zvážení mé situace. V případě zájmu doložím posudky 
z pobytu v Azylovém domě o mém bezproblémovém chování.“ 
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V současné době má město Kuřim volný byt č. 1122/7, 1+kk, ul. Bezručova čtvrť (tento byt je nyní 
nabízen žadatelům o byt umístěným v pořadníku č. 35) a byt č. 820/1, 1+1, ul. Zborovská. 
S ohledem na vyjádření OSVP Kuřim nedoporučuje OMP žádosti paní Bujkové v této fázi vyhovět. 
Považujeme za vhodnější řešení vyčkat na výsledky výběrového řízení na obsazení bytu č. 1122/7 
a na zájem stávajících nájemců o výměnu bytu č. 820/1 za jimi užívaný byt, a pokud by se nepodařilo 
tyto byty obsadit, otevřela by se možnosti využít byty jinak. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s přidělením bytu č. 820/1, 1+1, v ul. Zborovská v Kuřimi ve smyslu 

čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města 
a bytových náhradách, paní Ladislavě Bujkové, trvale bytem Březník xxx 
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (od 01. 03. 2015 do 31. 05. 
2015) za nájemné 65,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Proti: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

5. Sociální bydlení Tišnovská – smlouvy o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 02. 12. 
2011 s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi. 
Paní Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela 
dne 02. 12. 2011 s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu 
o ubytování č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Pan Pavel Richter, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 20. 12. 2013 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 761/2013 ze dne 18. 12. 2013 smlouvu o ubytování 
č. 2013/O/0148, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi. 
Výše uvedené smlouvy byly dodatky prodlouženy do 31. 01. 2015. Jelikož jmenovaní nemají nadále 
kde bydlet, požádali RM o další prodloužení ubytování. 
OMP navrhuje uzavřít smlouvy o ubytování do 30. 04. 2015 za cenu 700,- Kč/měs. + DPH 21 % 
(poplatek za ubytování) + paušální úhrada za služby (voda, elektřina). 
Výše úhrad za služby je stanovena usnesením RM č. 507/13 ze dne 21. 08. 2013. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením ubytování. 
 
Přílohy: A - smlouva o ubytování 
 
Diskuse: 
J. Vlček – ptá se, zda nájemce může být v nájmu, jak dlouho chce? 
D. Sukalovský – smlouvy se prodlužují o tři měsíce. Tito nájemci nemají ve městě Kuřim trvalé 
bydliště. Nyní uvažujeme o tom, udělit těmto nájemcům trvalé bydliště, potom by město dostalo cca 10 
tisíc Kč příspěvek na každého z nich. 
 
Přijaté usnesení: 59/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování s Jiřím Peňázem, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku 
parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim do 30. 04. 2015 za cenu 700,- Kč/měs. + DPH 
(poplatek za ubytování) + úhrada za služby. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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5/1. Sociální bydlení Tišnovská – smlouvy o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Přijaté usnesení: 60/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování s Ivanou Tomkovou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku 
parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim do 30. 04. 2015 za cenu 700,- Kč/měs. + DPH 
(poplatek za ubytování) + úhrada za služby. 

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

5/2. Sociální bydlení Tišnovská – smlouvy o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Přijaté usnesení: 61/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování s Pavlem Richterem, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu 
sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci 
a k. ú. Kuřim do 30. 04. 2015 za cenu 700,- Kč/měs. + DPH (poplatek za 
ubytování) + úhrada za služby. 

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

6. Chata Zlobice – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 28. 02. 2014 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 61/2014 ze dne 19. 02. 2014 nájemní smlouvu č. 2014/O/0009, 
jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě v lokalitě Zlobice do 31. 01. 2015. Jelikož jmenovaný 
nemá nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení pronájmu lůžka. 
OMP navrhuje uzavřít nájemní smlouvu do 30. 04. 2015. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením nájmu lůžka. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 62/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Janem Krichem, trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty ev. č. 
216 na pozemku parc.č. 775/3 v k.ú. Malhostovice na dobu určitou od 01. 02. 2015 
do 30. 04. 2015 za cenu 605,- Kč/měs. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,56 hod. P. Ondrášek. 
 
 
D. Holman – navrhuje využít rodinný dům v ul. Luční pro ubytování sociálně slabších obyvatel. 
V domě se bude topit a bude se udržovat. 
J. Vlček – možná to bude dělat problémy pro ostatní obyvatele. 
D. Sukalovský – dá se to ošetřit smlouvou na dobu určitou. 
D. Holman – musí se vytipovat, kdo tam bude bydlet. Je to přesně pro sociální bydlení a pro sociální 
případy. Vedoucí odboru sociálních věcí pí Sojková by je mohla vhodně vytipovat. 
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Z jednání odešla v 16:05 hod. A. Janoušková. 
 
 
 

7. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Regály vyřazované 
z archívů OSVO navrhuje OMP (po konzultaci s tajemnicí) odprodat zájemcům za cenu 50 Kč malý 
regál, 100 Kč velký regál. Ostatní nepotřebný majetek bude zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 63/2015 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

8. E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, 
Podlesí, rozš. NNk chat. lok. Slavička“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PROSIG, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk, chat. lok. Slavička“. 
Jedná se o vybudování nového zemního kabelového vedení NN, přípojkových a rozpojovacích skříní 
pro napojení nových odběratelů v lokalitě Podlesí - chatová oblast Slavička. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 3198/43, 3198/5, 
3198/1, 3203/3, 3184, 3134/5, 3164, 3144 a 3203/2 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A., B. Vzhledem 
ke svému rozsahu je příloha v menším měřítku k nahlédnutí na OMP. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
35.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 64/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemcích parc. č. 3198/43, 3198/5, 3198/1, 3203/3, 3184, 3134/5, 
3164, 3144 a 3203/2 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
úhradu ve výši 35.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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9. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Otevřená, sm. NNk, Ullmann, p.č.2021/1“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal Městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Otevřená, sm. NNk, Ullmann, p. č. 2021/1“. Stavbou 
bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 1432 v k. ú. Kuřim. 
Jedná se o přípojku NN pro pozemek na ul. Otevřená parc. č. 2021/1 v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B – situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 65/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 1432 v k. ú. a obci Kuřim, LV 
č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

10. RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „REKO 
plynovodů Kuřim - ul. Legionářská, k. ú. Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost EKOPLAN, s.r.o. v zastoupení investora RWE GasNet, s.r.o. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou „REKO plynovodů Kuřim - ul. Legionářská, k. ú. Kuřim“ na pozemku parc. č. 
1973/2 v k. ú. Kuřim. 
Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene byla uzavřena s Českou republikou - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, která byla v té době vlastníkem pozemku. V roce 2014 
převedla Česká republika pozemek do vlastnictví města. Z tohoto důvodu bude smlouva o zřízení 
věcného břemeno uzavřena s Městem Kuřim.  
OMP předkládá RM ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi společností RWE GasNet, 
s.r.o. jako oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene na 
pozemku parc. č. 1973/2 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2853-103/2012 v délce 10,20 m - vizte příloha A. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za 
běžný metr liniové stavby tj. 2.750 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
oprávněný z věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. 
 
Přílohy: A - geometrický plán 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 66/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. se sídlem 
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Ústí nad Labem Klíšská 940, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 2853-103/2012 na pozemku parc. č. 1973/2 v k. ú. Kuřim. 
Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 
2.750 Kč bez DPH. 

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

11. Výběrové řízení "Oprava povrchů místních komunikace v Kuřimi 
v roce 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2015“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2015-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na postupnou celoroční opravu povrchu místních komunikací, ve výzvě 
jsou definovány nejčastější technologie oprav aplikovatelné na naše poměry, výzva pak připouští 
uzavřít smlouvu na tyto dílčí technologie s různými dodavateli. Hodnocení je navrženo podle ceny. 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, 
o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise. Předpokládaná hodnota zakázky 2.500.000 Kč bez DPH. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Jindřiška Honců 
5. Ing. arch. Petr Němec 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Jan Herman 
3. Ing. Jaroslav Hamřík 
4. Mgr. Dagmar Montagová 
5. Ing. Dagmar Ševčíková 

 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh SOD 
 
Diskuse: 
J. Vlček – ptá se, jak zadání prací probíhá? 
D. Sukalovský – určíme, co se má opravovat a to do určeného finančního limitu. 
 
Přijaté usnesení: 67/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2015“ dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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12. Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na 
pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Předkládáme ke schválení smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve 
vlastnictví Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových parc. č. 432/1 a 432/29 
v k. ú. Kuřim, silnice a ostatní komunikace. 
Město Kuřim je investorem stavby „Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. Jánem (ve směru Brno-
Kuřim). V rámci této akce budou provedeny vjezdy připojující přilehlé pozemky, oplocení, přechod pro 
chodce, chodník k zastávce, zatrubnění příkopu, přeložka VO, osvětlení zastávky a přechodu pro 
chodce, vše podle výkresu situace č. zak. 1066, zhotoveného na podkladě katastrální mapy projekční 
kanceláře Ing. Jiřího Bajera, Venhudova 25, 613 00 Brno. Výkres situace je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
 
Přílohy: A -smlouva 
 
Přijaté usnesení: 68/2015 - RM schvaluje uzavření "Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního 

záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM" parc. č. 432/1 a 432/29 v k. ú. 
Kuřim, k akci „Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. Jánem (ve směru Brno - 
Kuřim) mezi městem Kuřim a Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové 
Město. 

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

13. Oprava křížku na rohu ul. Jánská a Brněnská v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
V roce 2014 byli osloveni 3 restaurátoři kamene na opravu křížku na rohu ul. Jánská a Brněnská 
v Kuřimi. Z popisu současného stavu kříže v zaslaných nabídkách vzešel podnět na zjištění, zda 
základy a část podstavce křížku nejsou zahrnuty zeminou pod úrovní terénu. Tyto práce proběhly až 
v podzimních měsících, kdy práce na novém základu by byly z důvodu nestálého počasí ohrožené. 
Společnost MARSTON-CZ s.r.o., Vinohradská 76, 618 00 Brno, která podala nejvýhodnější nabídku 
ve výši 67.000 Kč včetně DPH, tuto cenu dodrží i v roce 2015. 
 
Přijaté usnesení: 69/2015 - RM schvaluje vyčlenění částky 67.000 Kč z ORG 1 006 000 000 Drobné 

investice na opravu křížku na nároží ulic Jánská a Brněnská v k. ú. Kuřim 
zhotovitelem společností MARSTON - CZ s.r.o., Vinohradská 76, 618 00 Brno. 

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

14. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - "Kuřim-oprava 
kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Předmět (název) zakázky: Kuřim-oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská 
Evidenční číslo zakázky: C-OI-2015-001  
Zadavatel Město Kuřim 
Zajištující odbor (ZO): Odbor investičního (OI) 
Vedoucí ZO: S. Bartoš 
Pověřený pracovník ZO: Ing. Pavla Kubová 
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V souvislosti s rekonstrukcí ulice Tyršova, Tišnovská bylo odborem investičním realizováno zadávací 
řízení na zakázku města Kuřimi s názvem „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 15.000.000 Kč z ORG 1228000000 
„Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova“. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány 
nabídky 2 uchazečů. Žádná nabídka nebyla vyloučena. Výzva byla zveřejněna od 22. 01. do 09. 02. 
2015, tj. 17 dnů, osloveno bylo 10 firem. Vzhledem k místu realizace zakázky na frekventované 
komunikaci a zajištění omezení dopravy nebyly patrně podány další nabídky. 
Na základě zhodnocení ostatních získaných nabídek je zajišťujícím odborem a výběrovou komisí 
doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti TOPSTAV s.r.o., se sídlem 
Vranovská 95, 614 00 Brno, v hodnotě 514.899 Kč (bez DPH), tj. 623.028 Kč (s DPH), která se 
umístila na 1. místě dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C - kontrola úplnosti nabídek 

 
Přijaté usnesení: 70/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, 
Tišnovská“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností TOPSTAV s.r.o., 
se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 623.028 Kč. 

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

15. Wellness Kuřim - Servisní smlouva k IA Využití odpadního tepla 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Investiční akce „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“ byla radou města přidělena společnosti 
ASIO, spol. s r.o. Kč. 
Jedním z požadavků zadavatele uvedený ve výzvě k podání nabídky byl návrh smlouvy o servisních 
službách za daných podmínek, tj. pro dopravu 11 Kč/km vč. DPH a pro servisní činnosti 500 
Kč/hodinu vč. DPH. Uchazeč sice tyto podmínky potvrdil v návrhu SOD, avšak v návrhu servisní 
smlouvy předložil výpočet ceny s částkami pro dopravu 11 Kč/km bez DPH a pro servisní činnosti 500 
Kč/hodinu bez DPH, celková cena za servisní služby byla dle nabídky 101.494,80 Kč. 
Na základě projednání uvedených nesrovnalostí je cena v upraveném návrhu servisní smlouvy 
opravena tak, aby vyhovovala podmínkám zadavatele, a celková cena za servisní služby v příloze 
nyní činí 99.201 Kč. 
Zajišťující odbor doporučuje radě města schválit přiložený návrh servisní smlouvy společnosti ASIO, 
spol. s r.o., se sídlem Kšírova 552/45, 613 00 Brno, IČ 48910848, v hodnotě 99.201 Kč. 
 
Přílohy: A - servisní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 71/2015 - RM schvaluje znění Servisní smlouvy na zakázku „Wellness Kuřim - 

Využití odpadního tepla“ a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností ASIO, 
spol. s r.o., se sídlem Kšírova 552/45, 613 00 Brno, IČ 48910848, která je 
zhotovitelem zakázky. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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16. Žádost ZŠT o souhlas s investičním záměrem a vyhlášením VŘ - 
konvektomat 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal o souhlas s investičním záměrem na nákup konvektomatu do školní kuchyně 
(vizte příloha A). Stávající konvektomat je z roku 1999 a je značně opotřeben. Jeho časté opravy jsou 
pro PO nehospodárné (vizte příloha B). 
V žádosti uvedl, že dle poptávky se předpokládaná cena nového zařízení pohybuje kolem 250.000 Kč 
dle typu zařízení (vizte přílohy C a D). 
Investiční akce bude financována z investičního fondu školy, jehož stav k 10. 02. 2015 je 409.069 Kč. 
Současně ředitel školy požádal o souhlas s vyhlášením výběrového řízení na toto zařízení, které bude 
provedeno v součinnosti s odborem investičním (S. Peřinovou). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyhlášením VŘ 

B - vyjádření servisu 
C - nabídka konvektomat 
D - nabídka konvektomat 

 
Přijaté usnesení: 72/2015 - RM souhlasí s investičním záměrem a vyhlášením výběrového řízení na 

nákup nového konvektomatu do školní jídelny Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

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

17. Pověření podpisem nájemních smluv 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Renáta Malásková, DiS.) 
 
Rada města Kuřimi pověřila dne 13. 11. 2014 usnesením č. 601/2014 vedoucí odboru sociálních věcí 
a prevence Městského úřadu Kuřim rozhodováním a uzavíráním nájemních smluv a podpisem těchto 
smluv podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jejichž 
předmětem bude nájem sociálního bytu č. 892/1 umístěného v I. nadzemním podlaží domu č. p. 892, 
který je součástí pozemku p. č. 2747/1 k. ú. Kuřim, a to s účinností od 01. 12. 2014. 
Navrhujeme zrušení usnesení RM č. 601/2014. OSVP souhlasí s tím, aby uvedenou problematiku měl 
v kompetenci odbor majetkoprávní MěÚ Kuřim. Odbor sociálních věcí a prevence bude poskytovat 
základní sociální poradenství a komplexní sociální práci. 
 
Přijaté usnesení: 73/2015 - RM ruší usnesení č. 601/14 ze dne 13. 11. 2014 ve věci rozhodování 

o uzavírání a podpisu nájemních smluv, jejich předmětem je nájem sociálního bytu 
č. 892/1 umístěného v I. nadzemním podlaží domu č. p. 892, který je součástí 
pozemku p. č. 2747/1 k. ú. Kuřim. 

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

18. Ukončení smlouvy o spolupráci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Smlouva o spolupráci mezi městem Kuřimí a Mgr. Renatou Ježkovou byla uzavřena s účinností od 
01. 05. 2009. Mgr. Ježková však činnosti ve smlouvě uvedené již dlouhodobě nevykonává, a to od 
listopadu 2010. 



 
 

 

15 

 

Předmětem smlouvy bylo zajišťování pedagogicko-psychologické poradenské činnosti zaměřené na 
krizové intervence, pomoc v zátěžových situacích a v oblasti sociálně patologických jevů pro osoby, 
které mají bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. 
Pokud se týká sociálně-patologických jevů na školách a dalších činností obsažených ve smlouvě 
s Mgr. Ježkovou, tyto nyní dlouhodobě a velmi kvalitně nahradila v činnosti sociálně-právní ochrany 
dětí státní zařízení, tedy střediska výchovné péče, speciální pedagogická centra a pedagogicko-
psychologické poradny v Brně a okolí. S těmito zařízeními navázal odbor sociálních věcí postupně 
významnou a kvalitní spolupráci průběžně a zejména poté, co Mgr. Ježková přestala činnosti uvedené 
ve smlouvě vykonávat. Uvedená zařízení poskytují péči ambulantně, zdarma a je i mezi nimi 
navzájem velmi úzká spolupráce. 
Psychologické poradenství, diagnostiku a terapii individuální, párovou a rodinnou provádí také velmi 
kvalitně a dlouhodobě psycholog, Mgr. Tělupil, s nímž město Kuřim uzavřelo také smlouvu 
o spolupráci č. 2009/D/0029. 
S Mgr. Ježkovou byla spolupráce od května 2009 do listopadu 2010 a zejména její zpětná vazba 
důležitá pro účely výkonu sociálně-právní ochrany dětí a činnosti kurátorky pro děti a mládež zcela 
minimální. Mgr. Ježková se také soustředila pouze na pedagogicko-psychologickou činnost na ZŠ 
Jungmannova, na dalších školách žádnou činnost nevyvíjela. 
Výpovědní lhůta smlouvy o spolupráci činí 3 měsíce (vizte příloha č. 1). Kterákoli ze smluvních stran je 
oprávněna tuto smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu písemnou výpovědí zaslanou druhé straně 
doporučenou poštou. 
Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 
bude výpověď doručena druhé straně. 
 
Přílohy: A - smlouva o spolupráci 
 
Přijaté usnesení: 74/2015 - RM souhlasí s výpovědí Smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0030 uzavřené 

mezi městem Kuřim a Mgr. Renatou Ježkovou. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

19. Smlouva o zabezpečení PO 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Na město Kuřim se obrátila obec Moravské Knínice se žádostí o uzavření smlouvy o zabezpečení 
požární ochrany pro jejich obec. Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla v Moravských Knínicích 
zrušena v loňském roce. Vzhledem k tomu, že obec musí ze zákona o požární ochraně tuto oblast 
zabezpečit, je možno toto zabezpečit uzavřením výše uvedené smlouvy. Jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů Kuřim tuto činnost vykonává na základě smlouvy už pro obec Chudčice 
a s uzavřením další smlouvy souhlasí. 
 
Přílohy: A - smlouva PO - Knínice 
 
Přijaté usnesení: 75/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zabezpečení požární ochrany 

jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Kuřim s obcí Moravské Knínice, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

20. Závěry komise životního prostředí ze dne 09. 02. 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 09. 02. 2015 v 18:00 h v sále „kotelny“ v městské knihovně a na 
pořadu jednání byly tyto body: 
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Program jednání: 1) Projednání kácení dřevin rostoucích mimo les 

2) Připomínkování projektu parkovacích stání v ulici Komenského a Popková 
3) Diskuze 

 
Přílohy: A - závěry komise ze dne 9. 2. 2015 

B - vyjádření OI 
 
 
Na jednání se dostavila v 16:40 Ing. J. Sikorová – vedoucí odboru životního prostředí. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – komise nemůže doporučovat ani nedoporučovat, když není usnášeníschopná. Dále žádá 
jmenovitě uvádět, kdo jak hlasoval. 
J. Sikorová – hlasování bylo v bodě e) jednomyslné. Dále proběhla diskuse v bodě d) – 4 členové 
nesouhlasili. 
 
P. Ondrášek – ptá se na bod c)? 
J. Sikorová – borovice jsou zastíněné velkým javorem, navíc jsou po pokácené túji jednostranné 
a nakloněné. 
 
D. Holman – nyní nelze souhlasit se stanovisky komise, navrhuje projednat jednotlivé body a podněty. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o jednotlivých bodech: 
 
a) - souhlasí se skácením. 
Pro: 4, zdržel se 1 (J. Vlček). 
 
b) – skácení jeřabiny - schvaluje: 
Pro: 5. 
 
c) – schvaluje: 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček), zdrželi se 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
d) – schvaluje kácení dle žádosti: 
PRO: 4, proti 1 (J. Vlček). 
 
e) – schvaluje kácení: 
PRO: 5. 
 
2) na vědomí: 
PRO: 5. 
 
3) na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 76/2015 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 1b, 1c, 1e, 

schvaluje kácení dle bodu 1a, 1d a bere na vědomí body 2 a 3. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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21. Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Odbor životního prostředí předkládá zprávu o činnosti za rok 2014. 
V uvedeném období plnil odbor životního prostředí úkoly v souladu s organizačním řádem. Čtyři 
pracovníci plní z větší části úkoly státní správy a jeden pracovník zastává úkoly samosprávy. 
Referentku státní správy lesů, myslivosti a rybářství vykonávala od listopadu 2012 Ing. Eva Šťastová, 
která se v současné době připravuje na mateřství (jako nový referent na této pozici byl v lednu 2014 
vybrán Ing. Milan Prosecký). Na pozici referenta pro nakládání s odpady a ochranou ovzduší byl 
vybrán v dubnu 2013 Ing. Ivan Vávra na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou (Michaela 
Filková, DiS. odešla v březnu 2013 na mateřskou dovolenou) tato pozice pak po odchodu Ing. Vávry 
na Krajský úřad byla od dubna 2014 obsazena Ing. Ďáskovou, referentku pro ochranu zemědělského 
půdního fondu vykonává Mgr. Šárka Střítežská, referenta pro čistotu města provádí Ing. Jaroslav 
Hamřík a vedoucí odboru je Ing. Jitka Sikorová vykonávající zároveň agendu státní správy s ochrany 
přírody a krajiny a samosprávy péče o les v majetku města. Oba noví pracovníci musí v roce 2015 
složit část zkoušky odborné způsobilosti. 
 
Tím, že odbor kromě státní správy v oblasti životního prostředí provádí i činnosti samosprávné - 
odpady, zimní údržba, hřbitov, les, vodní toky, dětská hřiště, zeleň, cyklostezky a zvířata, je činnost 
pracovníků OŽP velmi široká a zasahuje do mnoha oborů. V loňském roce pokračovaly práce na 3 
projektech z oblasti životního prostředí, které obdržely příslib dotací. Do konce roku byl technicky 
dokončen projekt „tůní“ a zeleně na městských pozemcích, na které už přišly i dotační příspěvky. 
Kromě běžných úkolů se odbor zapojuje do aktivit na ochranu přírody a zvýšení ekologického 
povědomí občanů Kuřimi (soutěže pro školy, výstavy na Medových dnech, spolupráce se studenty 
středních příp. vysokých škol apod.). 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti odboru 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16,53 hod. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
J. Vlček – dle informace od starosty města Kyjova došlo v jejich městě k poklesu nákladů na likvidaci 
odpadu. Žádá vedoucí odboru informovat se o možnosti ukládání a třídění odpadů ve městě Kyjově. 
 
Přijaté usnesení: 77/2015 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru ŽP za rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešla v 16,55 hod. J. Sikorová. 
 
 
 

22. Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá zprávu o činnosti v roce 2014. Vedoucí odboru upozorňuje na 
skutečnost, že obsah materiálu je výrazně poznamenán skutečností, že nastoupila zpět do 
zaměstnání v lednu 2015, tudíž jí přesný obsah a rozsah činností odboru v roce 2014 není znám. 
 
Odbor majetkoprávní v loňském roce mimo činností uvedených v tabulce a průběžného vymáhání 
pohledávek pracoval na těchto významnějších úkolech: 
 
· Prodej sítě televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ 

s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029 za kupní cenu 20.532.313 Kč bez DPH. 



 
 

 

18 

 

· Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou kruhového objezdu u Wellness Kuřim- 
probíhá. 

· Prodej části pozemku parc. č. 3002/3 o výměře cca 2.470 m2 v k. ú. Kuřim společnosti Walter 
s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003. 

· Provedení kompletní rekonstrukce 3 bytů: Jungmannova 880/5, Zborovská 820/1, Zborovská 
832/2 vše Kuřim. 

· Prodej části pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim o výměře 150 m
2
 a p. č. 293/1 o výměře cca 90 m

2
 vše 

v obci a k. ú. Kuřim společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306, Kuřim, 
IČ 25529811, za cenu 10.211 /m

2
. 

· Přestěhování nájemce RD Luční č. p. 740 pana Kudláčka, včetně vyklizení nemovitosti. 
 
Přílohy: A - zpráva 
 
Přijaté usnesení: 78/2015 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkoprávního za rok 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

23. Podání žádosti o dotaci na vnitřní rekonstrukci hasičské 
zbrojnice Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Krajský úřad JMK vyhlásil Dotační program na požární techniku a věcné prostředky k řešení 
mimořádných událostí jednotek SDH měst a obcí Jihomoravského kraje v roce 2015. Dotace je mimo 
jiné určena také na rekonstrukci požárních zbrojnic. 
Žadatelem musí být obec, která jednotku SDH zřizuje. 
 
SDH vznesl požadavek na vnitřní rekonstrukci objektu při využití této dotační výzvy z JMK. Dne 18. 
02. 2015 jsme obdrželi rozpočet na projekt vnitřní rekonstrukce hasičské zbrojnice, zahrnující 
kompletní výměnu rozvodů vody a kanalizace v objektu, které jsou v havarijním stavu, přičemž 
vodovod  prorezá. Dále výměnu hliníkové elektroinstalace, která je z roku 1968, kdy byl objekt 
kolaudován a rekonstrukci sociálních zařízení v objektu hasičské zbrojnice. 
 
Celková výše těchto oprav činí cca 776.000 Kč, včetně DPH. Dotace se poskytuje v maximální výši 
500.000 Kč. Podíl Jihomoravského kraje na celkových uznatelných nákladech je až 70%. 
 
 
Na jednání se vrátil v 17,08 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 79/2015 - RM schvaluje podání žádosti o dotaci s projektem "Vnitřní rekonstrukce 

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

24. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Vojtova, sm. NNk, Dvořák, p. č. 2035/2“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Obchodní společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
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stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Vojtova, sm. NNk, Dvořák, p. č. 2035/2“. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2053 v k. ú. Kuřim. 
Jedná se o přípojku NN pro pozemek parc. č. 2035/2 v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá 
OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 80/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 2053 v k. ú. a obci Kuřim, LV 
č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

25. Stanislav Kulhánek – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo se Stanislavem Kulhánkem, bytem Letošov xxx, Nesovice dne 13. 06. 2014 
pachtovní smlouvu na pacht části pozemku parc. č. 287/1 v k. ú. Kuřim o výměře 16 m

2
, za účelem 

provozování letní zahrádky u baru „Herna bar Matrix“ na nám. 1. května 23/22 - vizte příloha A. 
Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Pachtovné předmětného pozemku bylo stanoveno částkou 
ve výši 300,- Kč/m

2
/rok. 

Nyní pan Kulhánek požádal o ukončení pachtovní smlouvy dohodou, ke dni 28. 02. 2015 z důvodu 
otevření letní zahrádky vedle restaurace “Na staré škole“. 
Nájemné za leden a únor je zaplaceno. 
OMP doporučuje panu Kulhánkovi vyhovět. Byla provedena prohlídka propachtovaného pozemku, 
který je bez závad. V příloze B předkládáme dohodu o ukončení pachtovní smlouvy. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dohoda o ukončení 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17:09 hod. D. Holman a P. Ondrášek. 
 
 
Přijaté usnesení: 81/2015 - RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 2014/O/0037, jejímž 

předmětem je pacht části pozemku parc. č. 287/1 v k. ú. Kuřim o výměře 16 m
2
 

uzavřené se Stanislavem Kulhánkem, bytem Letošov xxx, Nesovice a to dohodou 
ke dni 28. 02. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 1 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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26. Zápis komise stavební 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 16. 02. 2015 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 

- Návrh statutu komise stavební 
- Přístavba parkovacího stání u RD v ul. U rybníka č. p. 223/12 v Kuřimi 
- Dodatečná kolaudaci na ul. Luční, na pozemku parc. č. 96 v k. ú. Kuřim 
- Odstranění části opěrné zídky na ul. Zámecká, pozemek parc. č. 761/1 v k. ú. Kuřim 
- Revitalizace BD Na Královkách č. p. 929-930 v Kuřimi 
- Napojení novostavby RD na pozemku parc. č. 3204/148 v k. ú. Kuřim 
- Územní studie dopravního řešení ul. Tišnovská, Kuřim 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
 
Na jednání se vrátil v 17:11 hod. P. Ondrášek. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o jednotlivých bodech: 
bod B1) na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Na jednání se vrátil v 17,12 hod. D. Holman. 
 
 
bod B2) schvaluje: 
PRO: 5. 
 
bod B3) schvaluje: 
PRO: 5. 
D. Holman – navrhuje stanovit delší čas na odstranění. 
D. Sukalovský – nelze, jedná se o státní správu. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:15 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
bod B4) schvaluje: 
D. Sukalovský – navrhuje tento bod neprojednávat a žádá odbor majetkoprávní vést jednání o odkupu 
části pozemku. 
S. Bartoš – souhlasí v tom omezeném stavu. 
 
 
bod B5) schvaluje: 
D. Sukalovský – navrhuje nyní neprojednávat a pověřuje odbor investiční jednat o barevnosti objektu. 
 
bod B6) schvaluje: 
S. Bartoš – v zastupitelstvu města se bude muset projednat prodej přípojek. 
PRO: 5. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17:21 hod. J. Vlček. 
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bod B7) bere a vědomí: 
PRO: 4 
 
Přijaté usnesení: 82/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 16. 02. 

2015 v bodech B1 a B7, schvaluje body B2, B3, B6 a odkládá body B4 a B5. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

27. Různé 
 
A. Zimmermannová – projekt meziobecní spolupráce má končit na konci května. Nyní je návrh na 
prodloužení o 2-4 měsíce. Zájem o toto máme. Svaz měst a obcí hradí mzdové náklady. Ptá se, zda 
radní zvažují prodloužení projektu? 
D. Sukalovský – souhlasí s prodloužením. 
 
 
 
D. Holman – podává informace o nabídkách cizích investorů na investiční akce ve městě. Jedná se 
o otevřené kluziště v oblasti Dílů za Sv. Jánem, kluziště v zastřešené hale, která by byla umístěna za 
naší sportovní halou. V tomto případě by se jednalo o dlouhodobý pronájem pozemku. 
L. Ambrož – investor bude stavět na cizím pozemku? 
A. Zimmermannová – lze smluvně ošetřit. 
D. Sukalovský – další investor uvažuje o stavbě hotelu. 
 
 
 
D. Sukalovský – byla podána informace o podpisu smlouvy stavby Kauflandu naproti Wellness Kuřim. 
S. Bartoš – letos by měla být stavba dokončena. 
 
 
 
J. Vlček – organizace „Podané ruce“ vede nízkoprahové centrum, rozšiřují se a v Kuřimi mají rodiny, 
které navštěvují. Měli by zájem o vedení tohoto centra v Kuřimi. Byli by schopni zajistit celotýdenní 
provoz tohoto centra. 
D. Sukalovský – žádá kontakt předat vedoucí odboru sociálních věcí p. Sojkové. 
J. Vlček – dle sdělení vedoucí tohoto centra je umístění v ul. Zahradní ideální. I z hlediska propojení 
seniorů s těmito dětmi. 
S. Bartoš – sdílí stejný názor. 
 
 
 
P. Ondrášek – ptá se, v jakém stavu je oprava ulice Bezručova? 
S. Bartoš – podepisují se smlouvy a práce budou začínat. 
 
 
 
P. Ondrášek – žádá o předložení územní studie nám. 1. května k nahlédnutí? 
S. Bartoš – ano, toto zajistí. 
 
 
 
D. Holman – se starostou navštívili polské město Niepolomice. Navázali kontakt a informovali se 
o případné spolupráci. Dne 24. 5. 2015 bude v Niepolomicích „Český den“ – požádal pěvecký sbor K-
dur, taneční skupinu Magic free group, popřípadě mužský pěvecký sbor Kyničan, aby se tohoto dnu 
zúčastnili. Dne 13. 3. 2015 přijede polská delegace do Kuřimi. 



 
 

 

22 

 

A. Zimmermannová – ptá se, zda bude do zastupitelstva předložena smlouva o spolupráci? 
D. Holman – zatím ne. Žádá paní Kiesslingovou, aby připravila vzorovou smlouvu, která odpovídá 
dotační spolupráci. 
 
 
 
D. Holman – informuje o změnách na webu města. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 18. 02. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 02. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Výměna bytu č. 1002/14, ul. Popkova, Kuřim 
3 Manž. Miroslav a Jana Slavíčkovi – odložení žádosti o pronájem bytu  
4 Ladislava Bujková – opakovaná žádost o přidělení obecního bytu 
5 Sociální bydlení Tišnovská – smlouvy o ubytování 
 5A - smlouva o ubytování 
5/1 Sociální bydlení Tišnovská – smlouvy o ubytování 
5/2 Sociální bydlení Tišnovská – smlouvy o ubytování 
6 Chata Zlobice – nájemní smlouva 
 6A - nájemní smlouva 
7 Vyřazení majetku města 
 7A - vyřazovací protokoly 
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8 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk chat. lok. 
Slavička“ 

 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - smlouva 
9 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Otevřená, sm. NNk, 

Ullmann, p. č.2021/1“ 
 9A - situace 
 9B - situace 
 9C - smlouva 
10 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „REKO plynovodů Kuřim - ul. 

Legionářská, k. ú. Kuřim“ 
 10A - geometrický plán 
 10B - smlouva 
11 Výběrové řízení "Oprava povrchů místních komunikace v Kuřimi v roce 2015 
 11A - výzva 
 11B - návrh SOD 
12 Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR-

ÚZSVM 
 12A - smlouva 
13 Oprava křížku na rohu ul. Jánská a Brněnská v Kuřimi 
14 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - "Kuřim-oprava kanalizace v ul. Tyršova, 

Tišnovská" 
 14A - protokol 
 14B - zpráva 
 14C - kontrola úplnosti 
15 Wellness Kuřim - Servisní smlouva k IA Využití odpadního tepla 
 15A - servisní smlouva 
16 Žádost ZŠT o souhlas s investičním záměrem a vyhlášením VŘ - konvektomat 
 16A - žádost o souhlas s vyhlášením VŘ 
 16B - vyjádření servisu - vyř. protokol 
 16C - nabídka konvektomat 
 16D - nabídka  konvektomat 
17 Pověření podpisem nájemních smluv 
18 Ukončení smlouvy o spolupráci 
 18A - smlouva o spolupráci 
19 Smlouva o zabezpečení PO 
 19A - smlouva PO 
20 Závěry komise životního prostředí ze dne 09. 02. 2015 
 20A - závěry komise ze dne 9. 2. 2015 
 20B - vyjádření OI 
21 Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
 21A - zpráva o činnosti odboru 
22 Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 
 22A - tabulka 2014 
23 Podání žádosti o dotaci na vnitřní rekonstrukci hasičské zbrojnice Kuřim  
24 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Vojtova, sm. NNk, 

Dvořák, p. č. 2035/2“ 
 24A - situace 
 24B - situace 
 24C - smlouva 
25 Stanislav Kulhánek – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 25A - situace 
 25B - dohoda o ukončení pachtu 
26 Zápis komise stavební 

26A - zápis komise stavební 16. 2. 2015 


