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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 9/2015 konané dne 25. 03. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:20 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 03. 2015 

2 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

3 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k části pozemku 

4 David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

5 David Hedbávný – nájemní smlouva k části pozemku 

6 Alena Bartáková – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

7 Bohuslav Bednář – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

8 Martin Pospíšil – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

9 K dur – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

10 Věra Němcová – žádost o prominutí poplatku z prodlení 

11 Bronislav Melichar – žádost o uzavření splátkového kalendáře 

12 Michaela Mesárošová – nájemní smlouva 

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

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

15 Manželé Havlínovi – pachtovní smlouva  

16 Wagner David – žádost o ubytování 

17 Vyřazení majetku města 

18 KM development s. r. o. – pronájem části pozemku na letní zahrádku 

19 Dodatek č. 1 - BAUHAUS k. s. 

20 Oprava Boží muky u polní cesty pod kopcem Cimperk 

21 Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2015 

22 Žádost o vstup na pozemky města Kuřim 
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23 Dohoda o umístění a provedení stavby na pozemku parc. č. 2619 a 2620 v k. ú. Kuřim 
k akci "Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. Jánem (ve směru Brno - Kuřim)" 

24 Projektová dokumentace I. změny ÚP Kuřim 

25 Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 

25/1 Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 

26 Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi - zahájení zadávacího řízení 

27 Smlouva daňové poradenství 

28 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 

29 Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 

30 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2014 

30/1 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2014 

30/2 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2014 

31 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka speciálního vozidla se 
zametací nástavbou“ 

32 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka travní sekačky s možností 
mulčování“ 

33 Plán auditů a kontrol 

34 Souhlas s užitím loga města Kuřim 

35 Zápis z jednání komise dopravy dne 9. 3. 2015 

36 Zápis komise stavební dne 9. 3. 2015 

37 Zápis ze třetího jednání komise školské 

38 Zpráva o činnosti OSVP 

39 Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 2014 

40 Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního za rok 2014 

41 Čokoládovny Fikar, s.r.o. - vybudování parkoviště 

42 Souhlas s umístěním sídla spolku „Klub přátel Základní umělecké školy Kuřim z. s.“ 

43 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

44 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací "VPI Kuřim Na 
Zahrádkách rekonstrukce" 

45 Žádost o čerpání prostředků z IF ZŠT 

46 Žádost o souhlas s investičním záměrem a vyhlášením VŘ 

47 Závěry komise životního prostředí 

48 Rozpočtové opatření č. 3 

49 Rekonstrukce stadionu - záchytné sítě za fotbalové branky 

50 Dětské relaxační koutky ZŠ Tyršova 

50/1 Posilovací stroj pro ZŠ Jungmannova 

51 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

52 Pověření Centra sociálních služeb Kuřim zajišťováním akcí pro seniory 

52/1 Pověření Centra sociálních služeb Kuřim zajišťováním akcí pro seniory 
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53 Výběrové řízení "II/385 Kuřim průtah" 

54 Dodatek č. 1 SOD č.2014/D/0111 Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla 

55 Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova „u sokolovny“ – dodatek ke smlouvě o dílo 

56 Smlouva o výpůjčce Drager DRUGTEST 

57 Dodatek ke smlouvě na GO T148 

58 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 03. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 124/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 3. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 4. 3. 2015 přijala toto usnesení: 
108/2015 
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. 4. 2015 do 31. 8. 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 dne 6. 3. 2015 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: 125/2015 - 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. 4. 

2015 do 31. 8. 2015, za účelem provozování vinárny ATELIER. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k části pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 4. 3. 2015 přijala toto usnesení: 
109/2015 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1809 k. ú. Kuřim o výměře 34 m

2
 

na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015 za nájemné 1.962 Kč společnosti AT-PLAY s.r.o., 
zastoupené panem Markem Bartošem, se sídlem Nádražní 192, Kuřim, IČ 27688194 za účelem 
zřízení letní zahrádky. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 6. 3. 2015 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: 126/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

části pozemku parc. č. 1809 k. ú. Kuřim o výměře 34 m
2
, se společností AT-PLAY 

s.r.o., se sídlem Nádražní 192, Kuřim, IČ 27688194, za nájemné ve výši 1.962 Kč, 
na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015, za účelem zřízení letní zahrádky. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 4. 3. 2015 přijala toto usnesení: 
110/2015 
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. 4. 2015 do 31. 8. 2015 za nájemné 99,08 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby panu Davidu 

Hedbávnému, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806 za účelem provozování herny - klubu 
Pohoda. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 6. 3. 2015 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: 127/2015 - 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. 4. 

2015 do 31. 8. 2015, za účelem provozování herny - klubu Pohoda. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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5. David Hedbávný – nájemní smlouva k části pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 4. 3. 2015 přijala toto usnesení: 
111/2015 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1811 k. ú. Kuřim o výměře 30 m

2
 

na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015 za nájemné 1.775 Kč panu Davidu Hedbávnému, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806 za účelem zřízení letní zahrádky. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 6. 3. 2015 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: 128/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

části pozemku parc. č. 1811 k. ú. Kuřim o výměře 30 m
2
, s panem Davidem 

Hedbávným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, za nájemné ve 
výši 1.775 Kč, na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015, za účelem zřízení letní 
zahrádky. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6. Alena Bartáková – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 4. 3. 2015 přijala toto usnesení: 
112/2015 
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 1. 4. 2015 do 31. 8. 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 dne 6. 3. 2015 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: 129/2015 - 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 01340361, za 
nájemné ve výši 81,12 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, na dobu určitou od 1. 4. 

2015 do 31. 8. 2015, za účelem provozování obchodu s dětským zbožím. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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7. Bohuslav Bednář – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 4. 3. 2015 přijala toto usnesení: 
113/2015 
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. 4. 2015 do 31. 8. 2015 za nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Bohuslavu Bednářovi, 

trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 6. 3. 2015 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: 130/2015 - 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 xxxxxxxxx Kuřim, za nájemné ve výši 
40 Kč/m

2
/měs. na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015, za účelem konání 

zkoušek hudební skupiny. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Martin Pospíšil – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 4. 3. 2015 přijala toto usnesení: 
114/2015 
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. 4. 2015 do 31. 8. 2015 za nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Martinu Pospíšilovi, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 6. 3. 2015 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: 131/2015 - 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za nájemné ve výši 
40 Kč/m

2
/měs. na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015, za účelem konání 

zkoušek hudební skupiny. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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9. K dur – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 4. 3. 2015 přijala toto usnesení: 
115/2015 
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. 4. 2015 do 31. 8. 2015 za nájemné 417 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 dne 6. 3. 2015 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: 132/2015 - 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, se spolkem 
K dur, se sídlem Tyršova 81, Kuřim, IČ 26563223, za nájemné ve výši 417 Kč + 
21% DPH, na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015, za účelem konání 
zkoušek pěveckého souboru K dur. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

10. Věra Němcová – žádost o prominutí poplatku z prodlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Věra Němcová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 1206/3, 
2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží domu č. p. 1206, 1207 v ul. Na Loučkách, postaveného na 
pozemku parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 14. 7. 1993 na 
dobu neurčitou. 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 18. 12. 2014 pod číslem usnesení 1200/2014 
schválilo paní Němcové uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh na 
poplatku z prodlení ve výši xxxxxx Kč související s nájmem bytové jednotky č. 1206/3 v ul. Na 
Loučkách, Kuřim. Paní Němcová uhradila v lednu 2015 první splátku ve výši xxxxx Kč a dne 23. 2. 
2015 byla uhrazena částka xxxxxx Kč, čímž byla uhrazena více než polovina z dlužné částky, a to 
celkem xxxxxx Kč. Dne 25. 2. 2015 požádala o prominutí zbývající částky. 
Vzhledem k tomu, že byla více než polovina poplatku z prodlení uhrazena, doporučuje OMP zbývající 
část prominout. 
 
Přijaté usnesení: 133/2015 - RM schvaluje prominutí části poplatku z prodlení z dlužného 

nájemného k bytu č. 1206/3 ve výši xxxxxx Kč paní Věře Němcové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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11. Bronislav Melichar – žádost o uzavření splátkového kalendáře 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Bronislav Melichar, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 13416944 je nájemcem části nebytového 
prostoru č. 1116/9 o celkové výměře 69,39 m

2
 (prodejna "Zdravá výživa"), který je umístěn v I. 

podzemním podlaží domu č. p. 1116, 1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Nájemní vztah je 
ošetřen nájemní smlouvou č. 2013/O/0108 ze dne 27. 9. 2013 na dobu neurčitou. Dle podkladů od 
Správy bytů Kuřim, s.r.o. činí dluh pana Melichara ke dni 28. 2. 2015 částku ve výši xxxxxx Kč (jedná 
se o neuhrazené nájemné vč. záloh na služby za část 12/2013, dále 03-12/2014 a 01, 02/2015). Výše 
nájemného vč. záloh na služby činila do konce roku 2014 částku xxxxx Kč, valorizací nájemného se 
od 1. 1. 2015 zvýšilo měsíční nájemné vč. záloh na služby na částku xxxxx Kč. 
 
Přípisem ze dne 16. 3. 2015 požádal pan Bronislav Melichar o uzavření splátkového kalendáře na 
úhradu dlužného nájemného ve výši xxxxxx Kč. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxxx Kč. 
Úroky z prodlení a poplatek z prodlení budou řešeny samostatně po zaplacení jistiny. 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Přijaté usnesení: 134/2015 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Bronislavem 

Melicharem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 13416944, jehož 
prostřednictvím bude splacen dluh na nájemném ve výši xxxxxx Kč za část 
nebytového prostoru č. 1116/9 o celkové výměře 69,39 m

2
 (prodejna "Zdravá 

výživa") který je umístěn v I. podzemním podlaží domu č. p. 1116, 1117, 1118 na 
ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

12. Michaela Mesárošová – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 23. 2. 2015 proběhlo výběrové řízení (dle pořadníku č. 35) na obsazení bytové jednotky č. 1122/7 
(1+kk) umístěné v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 postaveného na pozemku parc. č. 
2138/3 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim. K výběrovému řízení byli pozváni dva uchazeči, a to paní 
Michaela Mesárošová a paní Romana Mojžíšová. Za paní Romanu Mojžíšovou se na základě plné 
moci zúčastnila její matka, paní Vlasta Mojžíšová. Při výběrovém řízení se uchazeči dohodli, že 
nabízenou bytovou jednotku obsadí paní Michaela Mesárošová. 
Paní Michaela Mesárošová nyní bydlí v městském sociálním bytě v ul. Tišnovská 892, Kuřim, nájemní 
smlouva jí v tomto bytě končí dne 30. 4. 2015. Paní Mesárošová by se chtěla přestěhovat ke dni 1. 5. 
2015. 
 
Přijaté usnesení: 135/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Michaelou 

Mesárošovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 1122/7 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 
postaveného na pozemku parc. č. 2138/3 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi na dobu 
určitou do 30. 4. 2016 za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 



 
 

 

9 

 

13. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 16 v domě č. p. 1468 ul. Hojerova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 136/2015 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu družstevního podílu 

v bytovém družstvu“ mezi paní Ing. Gabrielou Bartákovou, trvale bytem xxxxxxxx 
xxxx, 664 34 Kuřim a manž. Alenou Frýbortovou a Jiřím Frýbortem, oba trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové 
jednotky č. 1468/16 členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 - manž. Aleně a Jiřímu 
Frýbortovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

14. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 10 v domě č. p. 1535 ul. Metelkova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 137/2015 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu družstevního podílu 

v bytovém družstvu“ mezi paní Ing. Gabrielou Mazourkovou, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a manž. Mgr. Stanislavem Sumcem, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx 768 24 Hulín a Mgr. Lenkou Sumcovou, trvale bytem xxxxxxxxx 
xxx, 763 16 Fryšták a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1535/10 
členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 
968/75, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 - manž. Mgr. Stanislavu Sumcovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx 768 24 Hulín a Mgr. Lence Sumcové, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
763 16 Fryšták. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

15. Manželé Havlínovi – pachtovní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM schválila pod č. usnesení 90/2015 ze dne 4. 3. 2015 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
2972 k. ú. Kuřim o výměře 218 m

2
 - zahrádka v lokalitě „za stadionem“ v Kuřimi na dobu určitou do 

30. 9. 2015 za pachtovné ve výši 1,50 Kč/m
2
/rok manželům Petrovi a Drahoslavě Havlínovým, oba 

bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích, na úřední desce dne 6. 3. 2015 a v době přípravy tohoto materiálu k němu nebyly vzneseny 
žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, doporučuje OMP pachtovní 
smlouvu uzavřít. 
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Přijaté usnesení: 138/2015 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manž. Petrem 
a Drahoslavou Havlínovými, oba bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je pacht části pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře 218 m

2
 - 

zahrádka v lokalitě „za stadionem“ v Kuřimi na dobu určitou do 30. 9. 2015 za 
pachtovné ve výši 1,50 Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

16. Wagner David – žádost o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
David Wagner, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal dne 16. 3. 2014 město 
Kuřim o poskytnutí ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Jmenovaný nemá kde bydlet. Je veden v evidenci ÚP a hledá si práci. Poplatky spojené s ubytováním 
si bude platit z dávek pomoci v hmotné nouzi. Vzal na vědomí, že sociální bydlení je provizorní řešení. 
OSVP (M. Žáček) navrhuje poskytnout ubytování na tři měsíce do 31. 7. 2015. OMP navrhuje 
jmenovaného ubytovat 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. 8. 2013. 
 
Přílohy: A - smlouva o ubytování 
 
Přijaté usnesení: 139/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 v objektu 

sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci 
a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 31. 7. 2015 s Davidem Wagnerem, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, za cenu 700 Kč/měs. + DPH (poplatek za 
ubytování) + úhrada za služby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

17. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle přílohy. Nepotřebné regály 
navrhuje OMP (po konzultaci s tajemnicí) odprodat zájemcům za cenu 50 Kč za 1 regál. Ostatní 
vyřazený majetek bude zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 140/2015 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
Na jednání se dostavil v 14:28 hod. Mgr. R. Novák a Bc. R. Jízdný. 
 
 
 

28. Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS., Bc. Radek Jízdný) 
 
Rada města na své minulé schůzi souhlasila se zhodnocením a výsledkem veřejné zakázky s názvem 
"Bezpečnostní služba pro město Kuřim" a jako nejvhodnější nabídku schválila nabídku od společnosti 
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OP Security, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno, IČ 27744515 v celkové hodnotě 661.144 Kč 
s DPH. 
Ve lhůtě pro podání námitek se na město Kuřim obrátila společnost MONIT Plus, s.r.o., jejíž námitka 
je součástí přílohy. Podle interní vnitřní směrnice se k námitce vyjadřuje starosta města do osmi dní 
od jejího doručení. Vzhledem k tomu, že jmenovaná společnost podala již v průběhu hodnocení 
zakázky městu Kuřim výzvu, která poukazovala na to, že někteří uchazeči by nemohli při získání 
zakázky za nabízené ceny dodržet platnou legislativu ČR - zákoník práce, překládáme i tuto další 
námitku proti rozhodnutí zadavatele k posouzení radě města. 
 
Přílohy: A - příloha 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,30 hod. p. Libor Marada – za společnost Monit Plus, s.r.o. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – dostali námitku kvůli výsledku výběrového řízení, se kterou se seznámili. 
L. Marada – dříve byla poptávka po službách, které se odvíjeli od minimální mzdy. Nyní lze uplatnit 
veřejnou podporu při zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností. Dle jeho tvrzení judikáty 
zákonů upozorňují na to, že není přípustné, aby společnost zdůvodňovala svou nízkou cenu tak, jak ji 
zdůvodnila. 
D. Holman – vztahují se tyto judikáty k zakázkám malého rozsahu? 
L. Marada – ne. 
D. Holman – připomíná, že v daném případě nejde o podlimitní zakázku, ale o tzv. zakázku malého 
rozsahu. 
L. Marada - ale bylo by lépe, dle doporučení EU, aby se používaly i na zakázky malého rozsahu. 
D. Holman – kromě paragrafu 6 mají být ostatní ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek na 
zakázky malého rozsahu aplikována přiměřeně, což se běžně děje. 
L. Marada – domnívá se, že město by výběrem dodavatele doporučeného hodnotící komisí mohlo 
podporovat nelegální podnikání. 
D. Holman – vaše podezření či domněnky byste měl adresovat příslušným státním orgánům, ne 
městu. Soutěž o veřejnou zakázku probíhá podle zákona. 
L. Marada – město je veřejný zadavatel. Proto sděluje radě města, že podle jeho názoru, nelze tuto 
službu za nabídnuté peníze legálně poskytovat. Požaduje zveřejnění všech podkladů výběrového 
řízení. Dále toto předloží zastupitelstvu. 
D. Sukalovský – podklady bývají vždy zveřejněny, bude tomu i nyní. 
 
 
Z jednání odešel v 14:50 hod. L. Marada. 
 
 
D. Sukalovský – žádá dodat a písemně vyzvat vítěze výběrového řízení, aby zdůvodnil nabídkovou 
cenu včetně popisu nabízených služeb. Nyní stahuje materiál z jednání, bude se o něm dále jednat. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s podanou námitkou společnosti MONIT Plus, s.r.o., nám. Svobody 

76/11, 602 00 Brno, IČ 27687660 ze dne 13. 3. 2015 u zakázky ev. č. D-OSVO-
2015-001 „Bezpečnostní služba pro město Kuřim“. 

 
 
Z jednání odešli v 14:58 hod. R. Jízdný a R. Novák a na jednání se dostavil Ing. L. Tomšů – jednatel 
společnosti Centrum technických služeb Kuřim. 
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30. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Společnost CTSK v uplynulém období hospodařila ziskově, nemá nedoplatky na sociálním ani na 
zdravotním pojištění a zaměstnanci dostávají mzdu vždy v řádném výplatním termínu. 
 
Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o činnosti za rok 2014, která je přílohou tohoto článku. 
 
Návrh na použití nerozděleného zisku 
Nerozdělený zisk bude použit pro další rozvoj společnosti - nákup travní sekačky a zametacího vozu. 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Hospodářský výsledek (po zdanění)   1.859.905 Kč 
Rezervní fond        0 Kč 
Nerozdělený zisk     1.859.905 Kč 
 
Přílohy: A - výroční zpráva 2014 
 
Přijaté usnesení: 141/2015 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technických služeb 

Kuřim, s.r.o. za rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

30/1. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 
2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Přijaté usnesení: 142/2015 - RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 dle 

zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

30/2. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 
2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o odměně xxxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 143/2015 - RM stanovuje odměnu jednateli Centra technických služeb Kuřim, 

s.r.o. za rok 2014 ve výši dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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31. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka 
speciálního vozidla se zametací nástavbou“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. žádá RM jako zástupce majitele společnosti o povolení 
nákupu vozidla se zametací nástavbou. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k rostoucímu objemu zakázek od stavebních společností na metení komunikací 
(rekonstrukce D1, opravy D2 atd.) již nejsme schopni kapacitně toto množství práce zabezpečit a část 
zakázek musíme odmítat. 
V současné době k čistění vozovek používáme 2 zametací vozy (MAN Kobit r.v.2008 a Liaz MUT .r.v. 
1989). 
V roce 2014 vozidla odpracovala celkem 2641 hod., tj. v přepočtu na vozidlo a měsíc (sezona cca 9 
měsíců) 147 hod. Na opravy a údržbu vozidla tedy měsíčně zbývá cca 21 hod. 
Zametací vůz LIAZ MUT, který jsme koupili v roce 2012 za 92.000 Kč, již není vzhledem ke svému 
stáří plnohodnotným strojem a má plnit především úlohu rezervního vozidla. 
 
Předpokládaná cena zakázky: 4.500.000 Kč bez DPH. 
 
Finanční krytí - leasing 
 
Přílohy:  A - výzva 

B - hodnotící komise 
C - krycí list + prohlášení 
D - čestné prohlášení dodavatele 
E - specifikace požadovaného plnění 
E - seznamy 
F - kupní smlouva 

 
Přijaté usnesení: 144/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku speciálního 

vozidla se zametací nástavbou, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a současně jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

32. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka travní 
sekačky s možností mulčování“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. žádá RM jako zástupce majitele společnosti o povolení 
nákupu „Profesionální travní sekačky s možností mulčování“. 
 
Odůvodnění: 
Z ekologického i ekonomického hlediska je pro město v současné době nejvýhodnější provádět 
údržbu travnatých ploch mulčováním. 
Ekologie: 
Živiny obsažené v travní hmotě se vrací zpět do půdy a odpadá přihnojování trávníků. 
Ekonomika: 
V současné době právní předpisy o nakládání s bio odpadem ukládají, aby byl tento odpad výhradně 
kompostován, a to v centrálních kompostárnách. Nejbližší kompostárna je v Blansku. Tím se značně 
zvyšují náklady na jeho dopravu a uložení. Mulčováním tedy dojde ke značné finanční úspoře 
v nákladech na dopravu a uložení. Pro CTS Kuřim pak k úspoře času a tím i počtu zaměstnanců 
potřebných pro tuto činnost. 
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Předpokládaná cena zakázky: 400.000 Kč bez DPH. 
 
Finanční krytí - z vlastních zdrojů 
 
Přílohy: A - výzva 

B - hodnotící komise 
C - technická specifikace 

 
Přijaté usnesení: 145/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku travní sekačky 

s možností mulčování, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a současně 
jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

18. KM development s. r. o. – pronájem části pozemku na letní 
zahrádku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Ing. Karel Matějů, CSc. - jednatel obchodní společnosti KM development s. r. o., se sídlem Chudčice 
268, IČ 27729133, požádal o pronájem části pozemku parc. č. 433 v k. ú. Kuřim o výměře 122 m

2
 za 

účelem zřízení letní zahrádky (50 m
2
), hřiště na petangue a dětské hřiště dále jen „hřiště“ (72 m

2
) - 

vizte příloha A, B. Společnost provozuje kavárnu „baba cafe“ v novostavbě multifunkčního domu na ul. 
Tyršova. Letní zahrádka bude umístěna mezi multifunkčním domem a vodním tokem Kuřimka. 
RM dne 4. 3. 2015 usnesením č. 95/2015 schválila záměr: 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 433 v k. ú. Kuřim o výměře 122 m

2
 

společnosti KM development s. r. o., se sídlem Chudčice 268, IČ 27729133, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné za užívání letní zahrádky o vým. 50 m

2
 bude ve výši 300 

Kč/m
2
/rok, nájemné za hřiště na petangue a dětské hřiště o vým. 72 m

2
 bude ve výši 50 Kč/m

2
/rok. 

Záměr byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, na úřední desce dne 9. 3. 2015 
a v době přípravy tohoto materiálu k němu nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude 
i v době jednání rady města, doporučuje OMP pronájem pozemku schválit. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 146/2015 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 433 v k. ú. Kuřim 

o výměře 122 m
2
 společnosti KM development s. r. o., se sídlem Chudčice 268, 

IČ 27729133, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné za 
užívání letní zahrádky o vým. 50 m

2
 bude ve výši 300 Kč/m

2
/rok, nájemné za hřiště 

na petangue a dětské hřiště o vým. 72 m
2
 bude ve výši 50 Kč/m

2
/rok, s valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

19. Dodatek č. 1 - BAUHAUS k. s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Dle schváleného usnesením RM č. 36/2015 ze dne 28. 1. 2015 byla uzavřena smlouva se společností 
BAUHAUS k. s. Smlouva se týká umístění reklamy 2 ks reklamních bannerů na silničním zábradlí na 
nám. 1. května a na opěrnou zeď u kruhového objezdu na ul. Tyršova za celkovou cena ve výši 
11.616 Kč (vč. DPH). 
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Rozsah povolených reklam neodpovídá skutečnému rozsahu, proto bylo se společností dohodnuto 
navýšení rozsahu reklamních ploch a uhrazení doplatku. Výše doplatku byla stanovena dle platné 
sazby za umístění reklam. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 147/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o umístění reklamy 

č. 2015/O/0003 se společností BAUHAUS k. s., se sídlem Strážní 7, 639 00 Brno, 
IČ 49435388, kterým se zvyšuje rozsah reklamní plochy o 1 pole silničního 
zábradlí na nám. 1. května a v počtu 1 ks v rozsahu 1,9 m

2
 na opěrné zdi 

u kruhového objezdu na ul. Tyršova za doplatek ve výši 11.325,60 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

20. Oprava Boží muky u polní cesty pod kopcem Cimperk 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
V roce 2014 proběhla poptávka na opravu boží muky na pozemku parc. č. 3720 v k. ú. Kuřim 
v majetku manželů Bočkových, kteří neměli zájem tuto stavbu udržovat a souhlasili s odprodejem části 
svého pozemku tak, aby Boží muka i přístup k nim byl možný z vedlejšího pozemku v majetku města 
Kuřim. 
Nejvýhodnější cenovou nabídku na opravu Božích muk podal MgA. Bohdan Jeřábek, Tábor 530/48d, 
602 00 Brno ve výši 64.000 Kč (není plátce DPH), který cenu dodrží i v tomto roce. 
V ceně je zahrnuta stavba pomocných konstrukcí, oprava fasády, nátěry, nová izolace, oprava střechy 
hydroizolací, oprava kříže na střeše a pomocné práce (doprava, zařízení pracoviště, úklid). 
Odbor investiční doporučuje navýšení částky vzhledem k možným vícenákladům o 6.000 Kč. 
 
Přílohy: A - foto Boží muka pod Cimperkem 
 
Přijaté usnesení: 148/2015 - RM schvaluje vyčlenění částky 70.000 Kč z ORG 1 006 000 000 

Drobné investice na opravu Božích muk na pozemku parc. č. 3720 v k. ú. Kuřim 
zhotovitelem MgA. Bohdanem Jeřábkem, Tábor 530/48d, 602 00 Brno. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

22. Žádost o vstup na pozemky města Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Dne 17. 3. 2015 požádal stavebník pan Alexandr Jursa o povolení vstupu na pozemky parc. č. 3204/4, 
3204/1 a 3204/106 v k. ú. Kuřim, které jsou v majetku města, z důvodu výstavby rodinného domu na 
pozemku parc. č. 3204/19 v k. ú. Kuřim. Jedná se o přístup stavební techniky po městských 
pozemcích po dobu nezbytně nutnou pro stavbu, tj. od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2016. 
 
Přílohy: A - situace - přístup po pozemcích města 
 
Přijaté usnesení: 149/2015 - RM souhlasí se vstupem na pozemky v majetku města Kuřim parc. č. 

3204/48, 3204/1 a 3204/106 v k. ú. Kuřim od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2016, tj. po dobu 
nezbytně nutnou pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 3204/101 
v k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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23. Dohoda o umístění a provedení stavby na pozemku parc. č. 2619 
a 2620 v k. ú. Kuřim k akci "Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. 
Jánem (ve směru Brno - Kuřim)" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Předkládáme ke schválení dohodu o umístění a provedení stavby na pozemcích parc. č. 2619 a 2620 
v k. ú. Kuřim ve vlastnictví soukromých osob k akci „Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. Jánem 
(ve směru Brno-Kuřim). Na dotčených pozemcích bude navýšen terén tak, aby byl umožněn sjezd na 
pozemek, vyměněna část plotu na hranici pozemku a vyměněna brána k umožnění vjezdu na 
pozemek. 
 
Přílohy: A - návrh dohody o umístění a provedení stavby na pozemku 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 150/2015 - RM schvaluje uzavření dohod o umístění a provedení stavby mezi 

městem Kuřim a vlastníky pozemku parc. č. 2619 v k. ú. Kuřim - Rozmahel Alois, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, Rozmahel Jaromír, bytem 
xxxxxxxxxxx 666 03 Tišnov, Rozmahel Zdeněk, bytem xxxxxxxxxxxxxx 691 42 
Valtice a Svobodová Dana, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 51 Šlapanice 
a pozemku parc. č. 2620 v k. ú. Kuřim vlastník Hana Sotulářová, bytem xxxxxxxxx 
679 13 Sloup v Moravském Krasu k akci „Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. 
Jánem (ve směru Brno - Kuřim). 

 
 
 

24. Projektová dokumentace I. změny ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předloženo k projednání vyčlenění finančních prostředků pro vypracování 
dokumentace I. změny Územního plánu Kuřim (dále jen ÚP Kuřim). 
Pořízení změny bylo schváleno usnesením ZM č. 1018/2015 ze dne 20. 1. 2015. 
 
Zajišťující odbor si v souladu s Vnitřní směrnicí o veřejných zakázkách města Kuřimi vyžádal 5 
cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace změny (rozsah v souladu s požadavkem 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. zpracování dokumentace změny, včetně vyhotovení 
právního stavu po vydání změny). 
 
Na Město Kuřim, odbor investiční byly předloženy 4 cenové nabídky, 1 firma se omluvila: 
 
Arch Brno, Ing. arch. Brožek     94.000 Kč (není plátce DPH)  
Knesl + Kynčl, Ing. arch. Kynčl     90.750 Kč vč. DPH; 
Atelier ERA, Ing. arch. Fixel   121.000 Kč vč. DPH; 
Urbanistické středisko, Ing. arch. Ciznerová 139.150 Kč vč. DPH 
Studio P, Ing. arch. Psota   omluvili se pro naplnění kapacity atelieru 
 

Zajišťující OI na základě posouzení předložených cenových nabídek vyhodnocuje jako nejvýhodnější 
nabídku a doporučuje RM schválit uzavření smlouvy o dílo se společností KNESL+KYNČL s.r.o. za 
cenu ve výši 90.750 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 151/2015 - RM bere na vědomí zprávu o posouzení cenových nabídek na 

zakázku vypracování projektové dokumentace I. změny ÚP Kuřim, schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výši 95.000 Kč z ORG 1008 Projekty a studie 
na zhotovení dokumentace I. změny ÚP Kuřim a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na vyhotovení dokumentace I. změny ÚP Kuřim se společností KNESL+ 
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KYNČL s.r.o., Šumavská 416/5, Brno, IČ 47912481 za cenu ve výši 90.750 Kč vč. 
DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

25. Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností“. Minimální výše příspěvku je 50.000 Kč. Kvóta podpory stanovená pro 
rok 2015 pro obec s rozšířenou působností Kuřim činí 103.000 Kč. Minimální podíl žadatele je 10% 
z celkových uznatelných nákladů akce. Rozhodnutí o rozdělení prostředků je plně záležitostí obce 
s rozšířenou působností. Žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh se předkládají na 
Ministerstvo kultury do 31. 3. 2015. 
Celkem byly přijaty 2 žádosti o dotaci: 
Římskokatolická farnost Kuřim předkládá žádost o dotaci ve výši 51.000 Kč na projekt Oprava 
střechy nad bočním vchodem do kostela sv. Maří Magdaleny v Kuřimi. Bude provedena výměna 
poškozené krytiny, krovů a klempířských prvků boční stříšky, čímž se zabrání zatékání vody do zdiva 
kostela. 
Římskokatolická farnost Veverská Bítýška předkládá žádost o dotaci ve výši 52.000 Kč na projekt 
Restaurování vitráží v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce. Vitráže budou demontovány 
z kovového rámu a rozebrány na jednotlivé díly. Pro díly, které jsou poškozeny, budou vytvořeny nové 
šablony a zhotoveny nové díly. 
Vzhledem k tomu, že město Kuřim nemá Komisi památkové péče, je doporučení financování projektů 
z tohoto dotačního programu v kompetenci rady města. 
 
Přijaté usnesení: 152/2015 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 

Kuřim ve výši 51.000 Kč na projekt Oprava střechy nad bočním vchodem do 
kostela sv. Maří Magdaleny v Kuřimi z programu Ministerstva kultury „Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

25/1. Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 153/2015 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 

Veverská Bítýška ve výši 52.000 Kč na projekt Restaurování vitráží v kostele sv. 
Jakuba ve Veverské Bítýšce z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

26. Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi - zahájení 
zadávacího řízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Na vybudování nového přechodu na ul. Havlíčkova (křižovatka ulic Havlíčkova a Mánesova) byla 
zastupitelstvem města na rok 2015 vyčleněna částka 550 tis. Kč. 
ORG 1301 000 000 
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Součástí předmětu zakázky je: 
- vybudování úrovňového přechodu pro chodce přes ul. Havlíčkova na zpomalovacím prahu 

v bezbariérové úpravě; 
- vybudování druhého zpomalovacího prahu před přechodem; 
- vybudování nových přístupových chodníků; 
- vybudování osvětlení přechodu přídavnými svítidly; 
- provedení vodorovného a svislého dopravního značení; 

 
Provádění díla se předpokládá v termínu od 05/2015 v délce cca 3 měsíců. 
Koncem roku 2014 bylo na tuto akci MěU Kuřim odborem dopravy vydáno stavební povolení. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi 
č. 1/2009/RM, o zakázkách města, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh 
členů hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnotící komise:    Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský   1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Rostislav Hanák    2. Jan Herman 
3. Stanislav Bartoš    3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Pavel Šudák    4. Ing. Pavla Kubová 
5. Silvie Peřinová    5. Ing. Jindřiška Honců 
 
Přílohy: A - výzva 

B – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 154/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

27. Smlouva daňové poradenství 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Jako každým rokem je město Kuřim povinno podat daňové přiznání k dani z příjmů. Toto daňové 
přiznání zpracovává daňový poradce města Ing. Jiří Jakubec. V příloze je návrh smlouvy. Přiznání je 
nutno podat do konce června příslušného roku. Cena za vypracování daňového přiznání je 25.410 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - prohlášení daň. subjektu 
C - plná moc 

 
Přijaté usnesení: 155/2015 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb s Ing. Jiřím 

Jakubcem, Čebín 417, 664 23 Čebín, IČ 66581770, na vypracování daňového 
přiznání k dani z příjmů za rok 2014, za cenu 25.410 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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29. Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení 
regionálních funkcí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Smlouva přináší finanční naplnění požadovaných regionálních funkcí knihovny a pravidla pro použití 
dotace. Tato smlouva se každoročně obnovuje. Žádám RM o schválení smlouvy na příjem částky 
2.801.000 Kč na činnost regionu na rok 2015. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 156/2015 - RM schvaluje Smlouvu o použití přidělených prostředků pro 

zabezpečení regionálních funkcí na rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

33. Plán auditů a kontrol 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Interní auditorka zpracovala dle ustanovení § 30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Roční 
plán interních auditů a veřejnosprávních kontrol, který byl dne 06/03/2015 schválen starostou města 
Kuřimi. 
 
Přílohy: A - roční plán 
 
Přijaté usnesení: 157/2015 - RM bere na vědomí Roční plán interních auditů a veřejnosprávních 

kontrol města Kuřimi pro rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

34. Souhlas s užitím loga města Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 16. 3. 2015 byla doručena žádost pana Petra Gbelce, za společnost MG racing team, se sídlem 
Renčova 1939/11, 621 00 Brno, ve které žádá o užití loga města Kuřimi na závodním motocyklu při 
závodech mistrovství České republiky. Město Kuřim již druhým rokem přispívá Martinu Gbelcovi 
z Programu finanční podpory sportovní činnosti na účast v tomto seriálu. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 158/2015 - RM schvaluje užití loga města Kuřimi spolku MG racing team, se 

sídlem Renčova 1939/11, 621 00 Brno, IČ 26574781 na závodním motocyklu při 
závodech mistrovství České republiky. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

35. Zápis z jednání komise dopravy dne 9. 3. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 9. 3. 2015. 
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Přílohy: A - zápis č. 2 z komise dopravy 9. 3. 2015 
 
Diskuse: 
Bod č. 1/2 – schvaluje 
PRO: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
D. Holman – prověřit možnost zjednosměrnit tuto ulici. 
PRO: 3. 
 
Bod č. 3 – na vědomí: 
PRO: 3 
 
Bod č. 4 – na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Přijaté usnesení: 159/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 9. 3. 

2015 a schvaluje body č. 1.2, 2, 5 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

21. Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Rozhodnutí o přidělení 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 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 117/2014 ze dne 6. 3. 2015 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2015“. Zakázka je kryta 
finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 1 270 000 000, její celková 
předpokládaná hodnota je 2,5 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na 
elektronické úřední desce od 19. 2. do 6. 3. 2015, elektronickou poštou bylo informováno 10 firem se 
zaměřením na provádění oprav komunikací. Základním hodnotícím kritériem byla cena za jednotlivé 
technologie, přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více dodavateli pro jednotlivé technologie. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 12 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek jsou výběrovou komisí doporučeny Radě města nejvýhodnější nabídky firem pro dílčí 
technologie dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha. 
Pro technologii „Velkoplošná vysprávka asfaltobetonových povrchů mikrokobercem“ jsme dostali dvě 
totožné nabídky a to od firmy Soukup Miloš a KSB silniční práce spol. s r.o. 
Obě dvě firmy již pro nás v minulosti pracovaly s dobrým výsledkem. Firma Soukup Miloš však nabídla 
nejvhodnější nabídku také pro technologii „Velkoplošná vysprávka včetně odfrézování krytu“, tato 
technologie v potřebných případech předchází vysprávce mikrokobercem, proto doporučujeme pro 
obě tyto technologie vybrat firmu Soukup Miloš. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B – hodnocení - tabulka 
C - kontrola úplnosti nabídek 

 
Na jednání se dostavil v 15:45 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
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Přijaté usnesení: 160/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2015“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností: 
1/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních výtluků 
vyplněním vhodnou směsí 
2/ TRESIL s.r.o. se sídlem Hladíkova 1008/32, 674 01, IČ 29218250, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních výtluků 
infratechnologií 
3/ Roadmedic s.r.o., se sídlem Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, 
IČ 28586484, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii tryskovou 
metodou 
4/ RYO food s.r.o., se sídlem Nám Svobody 1998/6, 750 02 Přerov, IČ 26836114, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
5/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky včetně 
odfrézování krytu 
6/ RYO food s.r.o., se sídlem Nám Svobody 1998/6, 750 02 Přerov, IČ 26836114, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
i s výměnou podkladu 
7/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726, která předložila 
nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky penetrací 
8/ Stavba a údržba silnic Třebíč - obchodní činnost s.r.o., Velkomeziříčská 45, 674 
01 Třebíč, IČ 26927501, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí 
9/ Soukup Miloš se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
asfaltobetonových povrchů mikrokobercem 
10/ RYO food s.r.o., se sídlem Nám Svobody 1998/6, 750 02 Přerov, IČ 26836114, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
asfaltovým recyklátem 
11/ RYO food s.r.o., se sídlem Nám Svobody 1998/6, 750 02 Přerov, IČ 26836114, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro opravu spár v komunikaci z obalované 
asfaltové směsi. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

36. Zápis komise stavební dne 9. 3. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 9. 3. 2015 proběhlo společné jednání komise stavební a dopravní Města Kuřimi ve věci. 
Na programu bylo projednání „Územní studie dopravního řešení ul. Tišnovská, Kuřim“. 
 
Dále byly na programu žádosti fyzických a právnických osob: 

- Statut komise stavební RM Kuřim 
- Půdní vestavba RD na ul. vojtova č. p. 621/6, Kuřim 
- Přístavba a nástavba rekreační chaty na pozemku parc. č. 3631/1 a 3631/2 v k. ú. Kuřim. 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 9. 3. 2015 

B - statut komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Proti: 1, zdrželi se 2 (D. Holman, L. Ambrož). 
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Bod č. 2 – schvaluje: 
D. Holman – statut by zrušil. Ať se komise nadále řídí zákonem. 
Proti: 3. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Přijaté usnesení: 161/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 9. 3. 

2015, schvaluje body 3 a 4, neschvaluje body 1 a 2. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

41. Čokoládovny Fikar, s.r.o. - vybudování parkoviště 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost Čokoládovny Fikar, s.r.o. zastoupená Ing. Jindřichem Fikarem (dále jen „investor“) se 
sídlem nám. 1. května 1306/4 v Kuřimi má záměr vybudovat na částech pozemků p. č. 294 a p. č. 
293/1 k. ú. Kuřim „Polyfunkční dům v Kuřimi“. Za tímto účelem se město Kuřim zavázalo Smlouvou 
o smlouvě budoucí č. 2014/B/0016 odprodat část výše uvedených pozemků investorovi. 
 
V souvislosti s vybudováním polyfunkčního domu však má investor záměr vybudovat i 14 parkovacích 
stání vč. vsakovacího objektu, to vše opět na pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví 
města Kuřimi. 
 
Investor v žádosti odkazuje na předchozí dohody s městem a žádá o uzavření smlouvy, která jej bude 
opravňovat realizovat stavbu na pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim s tím, že do 14 dnů od kolaudace 
předá městu Kuřim vybudovaná parkovací stání včetně vsakovacího objektu, a to za maximální cenu 
1.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C – smlouva o umístění stavby 

 
Přijaté usnesení: 162/2015 - RM schvaluje uzavření Dohody o umístění a provedení stavby na 

pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim se společností Čokoládovny Fikar, s.r.o., 
IČ 25529811, se sídlem nám 1. května1306/4, Kuřim ve věci vybudování 
14 parkovacích stání včetně vsakovacího objektu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

53. Výběrové řízení "II/385 Kuřim průtah" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „II/385 Kuřim průtah“ 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
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Jedná se o výběrové řízení na obnovu stávajících dopravních napojení (místní, účelové komunikace 
a vjezdy, přemístění křižovatky) na komunikace II/385, vybudování nových parkovacích pruhů, 
předláždění stávajících chodníků s úpravou jejich příčného spádu, vybudování nových chodníků, 
v prostoru nových přechodů pro pěší napojení jejich nasvětlení, včetně napojení přemístěných 
semaforů a v rámci terénních úprav vytvarování přilehlého terénu.  
Ke schválení předkládáme zadávací dokumentaci dle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
a odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. 
a oznámení o zakázce dle směrnice 2004/18/ES (nejedná se o významnou zakázku - nemusí 
schvalovat Zastupitelstvo města). 
Předpokládané zahájení realizace stavby bude 15. 5. 2015 za provádění prací postupně po úsecích 
v koordinaci se zabezpečením průjezdnosti města. Úseky II/385 budou prováděny po půlkách 
komunikace. 
 
Hodnocení je navrženo podle ceny. Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení 
zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávanou v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů 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 9 154 668,- Kč bez DPH. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Vladimír Pančík 
5. Ing. Dagmar Ševčíková 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Jan Herman 
3. Ing. Jindřiška Honců 
4. Ing. Jiří Kovář 
5. Silvie Peřinová 

 
Přílohy: A - oznámení o zahájení zadávacího řízení 

B - zadávací dokumentace 
C - formulář Krycí list 
D - návrh smlouvy o dílo 
E - odůvodnění VZ 
F - oznámení o zakázce 

 
Přijaté usnesení: 163/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku „II/385 Kuřim průtah“ dále schvaluje znění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení včetně návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu a schvaluje odůvodnění veřejné 
zakázky. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

54. Dodatek č. 1 SOD č.2014/D/0111 Wellness Kuřim - Využití 
odpadního tepla 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Město uzavřelo se společností ASIO, spol. s r.o. Smlouvu o dílo č. 2014/D/0111 na využití odpadních 
vod z praní filtrů k ohřevu dopouštěné vody do bazénů Wellness Kuřim s termínem dokončení stavby 
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a předáním zařízení do zkušebního provozu do 31. 3. 2015. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu 
plnění smlouvy pro případ, že se mu nepodaří včas ukončit montáž z důvodu zpoždění výroby 
výměníkových nádrží. Provozovatel nemá proti prodloužení termínu dokončení díla námitky. 
Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo posunuje termín předání stavby do zkušebního provozu 
a dokončení díla o 2 týdny. 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 164/2015 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111 

se zhotovitelem zakázky „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“, společností 
ASIO, spol. s r.o. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

55. Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova „u sokolovny“ – 
dodatek ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ žádá OI o schválení 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 2014/D/0098, z důvodu změny trasy kanalizace oproti původnímu 
předpokladu. 

 
Předmětem dodatku je: 
 
1. Změna předmětu plnění oproti projektové dokumentaci u „SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova 
(u sokolovny)“, spočívá ve výměně trub DN 300 BEO (18m) a DN 300 PVC (13m) za trouby DN 300 
KAM v celkové délce 21m, a to od stávající šachty u sokolovny po stávající šachtu v zatravněné ploše 
a bez vybudování nové revizní šachty DN 1000 (uvedené v PD). 
 
2. Vícepráce v hodnotě 210.887 Kč bez DPH (188.353 Kč + 22.534 Kč) neobsažené v projektové 
dokumentaci, a které jsou nezbytné k dokončení stavby. 
Jedná se o tyto práce: 

- Hloubení výkopu a rozšíření výkopu v silnici II/385 (cca 9m
2
) 

- Prodloužení pronájmu dopravního značení 
- Hloubení výkopu v zatravněné ploše (úsek stávajících plastových trub v délce 11m) 
- Nákup a položení kameninových trub, podkladový beton, obetonování, pažení, zasypání 

vhodnou zásypovou zeminou, hutnění (úsek stávajících plastových trub v délce 11m) 
- Uvedení zatravněné plochy do stavu dle projektové dokumentace 

 
3. Méněpráce v hodnotě 22.534 Kč bez DPH spočívající v odpočtu prací: 

- Odpočet revizní šachty (dno, prstence, poklop, skruže železobetonové, žlab..) 
 
Návrh nově sjednané ceny: 

Cena díla dle SoD   514.899 Kč bez DPH  623.028 Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1  703.252 bez DPH  850.936 Kč vč. DPH 

4. Změna doby plnění. 
Dle smlouvy je dílčí plnění v ul. Tyršova do 14 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, tedy do 
30. 3. 2015 a v ul. Tišnovská do 19 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, tedy do 4. 4. 2015. 
Dle návrhu v dodatku bude dokončeno a předáno v ul. Tyršova do 25 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště, tedy do 10. 4. 2015 a v ul. Tišnovská do 38 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště, tedy do 23. 4. 2015 (pokud zástupci města Kuřimi neodsouhlasí opravu kanalizací ve 
frekventované silnici současně). 
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Přílohy: A - dodatek č. 1 
B - situace 
C - krycí list 
D - rozpočet (vícepráce, méněpráce) 
E - posudek spol. BVK 

 
Diskuse: 
S. Bartoš – zítra proběhne schůzka v terénu a kontrola navržených prací. Bude požadovat zdůvodnění 
ceny. Část potrubí je plastové a musí se nahradit kameninou, dále musí narovnat trasu vedení, která 
je nyní lomená. 
 
Přijaté usnesení: 165/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2014/D/0098 na akci „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ se 
společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, 
který spočívá ve změně předmětu plnění, odpočtu méněprací, přípočtu víceprací 
a ve změně doby plnění u „SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny)“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 16:25 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

37. Zápis ze třetího jednání komise školské 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 3. 3. 2015 proběhlo třetí jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
Program jednání: 

1. Předběžné výsledky zápisu do základních škol na školní rok 2015/2016 (Mgr. R Mach, 
Mgr. S. Plchot). 

2. Možnosti vaření dvou druhů obědů ve ŠJ ZŠ a dietní stravování. (Mgr. R. Mach, Mgr. S. 
Plchot, Mgr. H. Němcová) 
Doporučení KŠ: 
Komise školská doporučila ředitelům ZŠ informovat rodiče žáků o možnosti přípravy dietních 
jídel ve ŠJ, a to na základě potvrzení odborného lékaře. 

3. Schválení investic do školství ve městě, včetně daru MŠ Česká (PaedDr. D. Holman, Mgr. 
H. Němcová, ředitelé) 

4. Zápis do MŠ Kuřim a MŠ Česká (Mgr. L. Slámová, Mgr. H. Němcová) 
5. Informace o kritériích přijímání k předškolnímu vzdělávání (Mgr. L. Slámová). 
6. Informace o projektu „technické školy“ a o přípravě „technického střediska výuky“ 

(Mgr. R. Šmíd, Ing. V. Novotný). 
7. Různé. (všichni členové) 

- vyhlášení dotačního programu MŠMT pro školy a školská zařízení „Podpora zabezpečení 
škol a školských zařízení“ 

- výsledky auditu ve školských PO 
- vybírání plateb od dětí a žáků (v hotovosti, na účet, přímo středisku) 
- vykácení stromů před ZŠ Komenského 
- naplněnost tříd MŠ a ZŠ 

 
Přílohy: A - zápis komise č. 3 dne 3. 3.2015 
 
Přijaté usnesení: 166/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise školské ze dne 3. 3. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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38. Zpráva o činnosti OSVP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Odbor sociálních věcí a prevence odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku 
v samostatné působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Uvedenou činnost 
zabezpečují úseky sociální péče, sociální prevence, sociálně-právní ochrany dětí a krizového řízení. 
 
Odbor sociálních věcí a prevence v roce 2014 zajišťoval: 

- Sociální práci, sociální poradenství, sociální šetření, metodickou a koncepční činnost v sociální 
oblasti, včetně dávkových systémů sociálního zabezpečení; 

- Poskytování krizové pomoci jednotlivcům i rodinám, včetně pomoci při řešení dluhové 
problematiky; 

- Koordinaci poskytování sociálních služeb obyvatel správního obvodu; 
- Koordinaci a provádění sociální práce v rámci marginálních skupin a osob drogově závislých; 
- Koordinaci poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením; 
- Koordinaci prorodinné politiky pro správní obvod; 
- Tvorbu koncepčních materiálů pro sociální práci v rámci KPSS; 
- Správní řízení a vydávání správních rozhodnutí ve věci zvláštního příjemce důchodu; 
- Funkci veřejného opatrovníka; 
- Vydávání parkovacích průkazů pro vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou; 
- Vydávání „Euroklíčů“ pro osoby zdravotně postižené nebo rodiny s dětmi; 
- Ochranu práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu;  
- Ochranu oprávněných zájmů dětí; 
- Obnovení narušených funkcí rodiny ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti;  
- Preventivní a poradenskou činnost; 
- Zprostředkování osvojení a pěstounské péče; 
- Svěření nezl. dětí do výchovy jiných fyzických osob než rodičů; 
- Dodržování práv nezl. dětí v ústavní a ochranné výchově;   
- Péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost; 
- Koordinaci péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby bez přístřeší; 
- Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci; 
- Koordinaci a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy obce 

s rozšířenou působností. 
 
V roce 2014 plnil tedy odbor sociálních věcí a prevence úkoly plně v souladu s organizačním řádem 
úřadu i kompetencemi danými zákony pro výkon státní správy v přenesené a rozšířené působnosti. 
Pracovníci odboru zvládli i velmi náročné úkoly, které souvisely s aplikací nového občanského 
zákoníku a dalších právních předpisů s ním souvisejících, včetně procesních předpisů dané oblasti. 
Velkým a složitým úkolem bylo zpracovávání standardů kvality práce na úseku sociálně-právní 
ochrany dětí. 
Pracovnice OSVP se také pravidelně zúčastňovaly metodických dnů pořádaných KÚ Jm kraje 
a seminářů v rámci jednotlivých specializovaných agend. 
Odbor sociálních věcí a prevence (dále také „OSVP") realizoval opatření a postupy v souladu 
s právními předpisy, metodikou MPSV i KÚ Jihomoravského kraje. 
 
K 31. 12. 2014 měl odbor 10 zaměstnanců s celkovým pracovním úvazkem 9,75 s tím, že jeden 
pracovní úvazek byl od února 2014 plně dotován z Projektu C2, operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00012. 
 
V průběhu roku 2014 plnil odbor mimořádné úkoly spojené s jeho činností, např. byla zorganizována 
opět s velkým úspěchem humanitární sbírka, proběhly opakovaně besedy s osobami ve výkonu trestu 
odnětí svobody v rámci jejich resocializace. Odbor také zajišťoval lektorskou účastí konferenci 
sociálních pracovníků pořádanou FN Brno-Bohunice pro sociální pracovníky zdravotnických zařízení, 
ústavů soc. péče, center sociálních služeb, domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory 
v rámci celé ČR a podílel se lektorsky na spolupráci se Sdružením pěstounských rodin při přípravě 
pěstounů a osvojitelů. V rámci dobré praxe prováděla vedoucí odboru odborné konzultace nad 
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tvorbou obsáhlé publikace, metodické příručky pro sociální pracovníky, kteří se zabývají náhradní 
rodinnou péčí, se zaměřením na pěstounskou péči. 
 
V roce 2014 bylo na OSVP poskytnuto komplexní sociální poradenství a sociální pomoc při řešení 
životních situací ve 159 případech, komplexní sociální poradenství včetně dávek sociální péče 
a pomoci bylo řešeno u 24 osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (z toho 16 osobám 
amnestovaným). Mnoha dalším osobám bylo pak poskytnuto základní sociální poradenství pro 
zajištění jejich konkrétní situace a individuálních potřeb. 
 
Osobám zdravotně postiženým bylo vydáno celkem 143 parkovacích průkazů a 76 kusů „Euroklíčů“. 
V roce 2014 provedly sociální pracovnice 114 sociálních šetření u jednotlivců i v rodinách v rámci 
sociální práce a dále 130 sociálních šetření a jednání v rámci veřejného opatrovnictví. Sociální 
pracovnice odboru podaly celkem 58 zpráv soudům, policii, exekutorům a správním úřadům v rámci 
svých zákonných povinností souvisejících s poskytováním informací jiným subjektům. 
Pracovnice odboru se účastnila za Město Kuřim na setkáních Pracovní skupiny Koordinátoři KPSS 21 
ORP a zpracovala projektové záměry pro zařazení do Akčního plánu sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji. 
 
Průběžně byly vypracovány podklady o procesu komunitního plánování soc. služeb v ORP Kuřim 
a komunitní plánování ve správním obvodu bylo prezentováno také na veletrhu sociálních služeb 
Jihomoravského kraje na BVV. 
Pravidelně byla za město Kuřim zajišťována účast pracovnice OSVP na setkáváních koordinátorů 
rodinné politiky a kontaktních pracovníků Family Pointů. 
Byl ukončen a realizován proces uzavření Licenční smlouvy pro výkon souboru práv duševního 
vlastnictví, které tvoří národní ochrannou známku Family Point, místo pro rodinu, a bude provedena 
úhrada nákladů spojených s registrací této smlouvy u Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví 
v Praze. 
Je realizován také prodej panenek v rámci Family Pointu v objektu Wellness Kuřim. Výtěžek je použit 
na úhradu očkovacích programů UNICEF v rozvojových zemích. 
 
V roce 2014 pracovnice OSVP pokračovaly ve spolupráci s Oblastní charitou Brno a Oblastní charitou 
Blansko a Sdružením pěstounských rodin v Brně v rámci uzavíraných dohod s pěstouny. Dále 
pokračovala odborná spolupráce s občanskými sdruženími Ratolest, Triáda, Spondea a Trialog. 
Pokračuje dlouholetá a kvalitní spolupráce pracovnic odboru s Věznicí v Kuřimi v rámci lektorské 
činnosti z oblasti provádění sociálního zabezpečení, dávek pojistného a nepojistného systému 
a v rámci procesu resocializace osob ve VTOS.  
 
OSVP úzce a kvalitně spolupracoval i v roce 2014 s HZS JmK,  KÚ JmK, Krajským vojenským 
velitelstvím Brno, Povodím Moravy, Správou státních hmotných rezerv i obcemi správního obvodu, ale 
také s Policií ČR v rámci komplexního plnění úkonů při zajišťování úkolů krizového řízení a místních 
záležitostí veřejného pořádku v obci. 
 
Ve správním obvodu města Kuřimi žilo k 31. 12. 2014 celkem 4 825 dětí ve věku od 0 do 18 let. 
Pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí evidují k 31. 12. 2013 celkem 1 178 spisů nezl. dětí, 
v roce 2014 aktivně řešily celkem 325 případů, ve 123 případech byly pak také ustanoveny kolizním 
opatrovníkem nezletilých dětí. Pracovnice OSPODu zastupovaly nezl. děti při soudních jednáních ve 
196 případech. V roce 2014 bylo také provedeno celkem 438 sociálních šetření v rodinách, 
výchovných ústavech, dětských domovech, ve školách, apod. 
Pokud se týká kurately dětí a mládeže, bylo v roce 2014 řešeno kurátorkou pro děti a mládež ve 
správním obvodu města Kuřimi celkem 47 velmi problémových případů. 
 
Výkon přímé činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je jednou z nejnáročnějších činností 
v oblasti sociální práce nejen po stránce odborné, ale zejména psychické. 
Agendu sociálně-právní ochrany dětí přitom pro správní obvod Městského úřadu Kuřim vykonávalo 
k 31. 12. 2014 pouze 5 pracovnic, s úvazkem 4,00, jejichž úvazky jsou hrazeny z účelové dotace na 
výkon sociálně-právní ochrany dětí a ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. 
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Podle novely zákona č. 359/2009 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a prováděcí vyhlášky 
č. 473/2012 Sb., které vstoupily v účinnost 01. 01. 2013, byly stanoveny tzv. standardy sociální práce, 
které mj. stanovují počet pracovníků OSPOD vzhledem k počtu dětí správního obvodu. Pro město 
Kuřim je to 6,03 úvazku. Tyto standardy měly být naplněny k 01. 01. 2015. Na překlenovací období je 
využíván již zmíněný dotační program, od 01. 02 2014 do 30. 06. 2015, aby bylo možné zabezpečit 
alespoň částečné naplnění standardů jak po personální stránce, tak po stránce materiální. Po 
ukončení čerpání dotace je předpoklad přidělení finančních prostředků na pracovníka přímo do 
příspěvku na výkon státní správy jako účelově vázané dotace. 
Kvalitně také probíhala v roce 2014 v oblasti sociálně-právní ochrany dětí smluvní spolupráce 
s psychologem v rámci psychologického poradenství a diagnostiky, kvalitní a profesionální je 
i spolupráce s dětskými domovy, výchovnými ústavy pro děti a mládež, zařízeními pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, krizovými centry, středisky výchovné péče a speciálními pedagogickými centry, 
pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími zařízeními či subjekty, které řeší problémy 
nezletilých dětí v rámci sanace rodiny nebo pomoci při narušeném vývoji a výchově dětí. 
 
Odbor se dále podílel na realizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon ukládá 
obcím povinnost zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb a zajistit ve spolupráci s krajem 
a poskytovateli jejich dostatečnou nabídku. 
Na základě zpracování podrobného 3. komunitního plánu sociálních služeb pro období let 2012 - 2014 
plnil odbor sociálních věcí a prevence úkoly spojené s realizací a prezentací tohoto plánu, šlo např. 
o pracovní setkání skupiny pro KPSS, veřejná setkání s občany a představiteli samosprávy z Kuřimi 
i okolních obcí správního obvodu města Kuřimi, pokračovala spolupráce s metodiky dané oblasti. 
Zástupce OSVP pracuje v týmech Metropolitní Brněnské oblasti. Zástupce OSVP se účastní také 
pravidelných setkání Okresního multidisciplinárního týmu, v jehož rámci je řešena problematika 
spolufinancování sociálních služeb. 
 
Za podpory členů samosprávy obce byl v průběhu roku 2014 zpracováván další, v pořadí již 
4. komunitní plán sociálních služeb pro správní obvod města Kuřimi na období r. 2015 - 2017, který by 
měl pomoci dále zkvalitňovat úroveň sociálních služeb nejen v Kuřimi, ale v celém správním obvodu 
města Kuřimi jako obce s rozšířenou působností. 
Cílovými skupinami jsou senioři, osoby zdravotně postižené, rodiny s dětmi a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením. Jednotlivé priority jsou směřovány ke zkvalitnění života a sociální situace 
jednotlivých skupin obyvatel. 
 
Přijaté usnesení: 167/2015 - RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti odboru sociálních věcí 

a prevence za rok 2014“. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

39. Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 
2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Trtílková) 

 
Odbor obecní živnostenský úřad předkládá zprávu o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
V uvedeném období plnil odbor úkoly v souladu s organizačním řádem, příslušnými právními předpisy, 
s požadavky nadřízených složek a vedení města. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti za rok 2014 

B - ukazatele činnosti OŽÚ-tabulky od 2003 
 
Přijaté usnesení: 168/2015 - RM bere na vědomí zpráva o činnosti odboru obecního 

živnostenského úřadu za rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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40. Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního za rok 
2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. František Macek) 
 
Odbor stavební a vodoprávní předkládá zprávu o činnosti od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
 
Z personálního hlediska nedošlo na odboru k žádným změnám. Odbor tvoří 5 pracovníků včetně 
vedoucího. Tři pracovníci zajišťují činnost obecného stavebního úřadu, při čemž jeden z nich ještě 
navíc agendu památkové péče, jeden pracovník se zkráceným úvazkem (0,75) vykonává činnost 
speciálního stavebního úřadu vodoprávního a jeden pracovník zajišťuje administrativní servis. 
Dne 13. 1. 2015 byla na agendu vodoprávního úřadu provedena kontrola ze strany Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí. Kontrolní orgán konstatoval, že výkon státní správy 
na tomto úseku je na našem odboru zajišťován na dobré úrovni. Drobné nedostatky byly uvedeny 
v protokolu, nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
 
Příloha č. 1 Tabulka ukazatelů činnosti stavebního a vodoprávního odboru 
Tabulka poskytuje srovnání roků 2010 až 2014. Z tabulky je patrné, že výkon odboru je v posledních 
4 letech v podstatě konstantní. Z plynule narůstajícího počtu územních rozhodnutí (položka 3) lze 
usuzovat na postupné oživování v oblasti stavebnictví. Tato skutečnost se promítla také na dosud 
nejvyšším výběru správních poplatků (položka 16), neboť územní rozhodnutí je „nejdražší“. 
Počet územních řízení, která jsou nejnáročnější ze všech správních řízení, se naopak odrazil na 
sníženém počtu vykonaných kontrolních prohlídek (položka 12) a vyměřených pokut (položka 17). 
Dopad na značnou zaneprázdněnost pracovníků odboru v loňském roce mělo i dokončování 
mimořádné akce - zavedení a distribuce orientačních čísel v Kuřimi. 
Počet odvolání a zejména jejich úspěšnost (položka 13) odráží stále se zpřísňující trend odvolacího 
orgánu při posuzování odvolání v souvislosti s množícími se žalobami u správních soudů. 
 
Přílohy: A - tabulka 2014 
 
Přijaté usnesení: 169/2015 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního 

a vodoprávního za rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 

42. Souhlas s umístěním sídla spolku „Klub přátel Základní 
umělecké školy Kuřim z.s.“ 
(Předkladatel: RNDr. Igor Poledňák, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
RNDr. Igor Poledňák, jako předseda Klubu přátel Základní umělecké školy z. s. předložil žádost 
týkající se umístění sídla spolku „Klubu přátel Základní umělecké školy Kuřim z. s.“ v budově ZUŠ 
Kuřim, v ul. Zahradní 1529/21. 
 
Vážená rado, 
v souvislosti s nabytím účinnosti NOZ je i náš Klub (dříve občanské sdružení) povinen aktualizovat své 
zakládací listiny a zapsat se k rejstříkovému soudu. K tomuto je, mimo jiné, zapotřebí klub nově 
situovat, neboť doposud formálně sídlí na adrese Legionářská 194. S ohledem na skutečnost, že se 
celá naše činnost realizuje kolem ZUŠ, dovolujeme si tímto požádat o souhlas s umístěním sídla 
Klubu v budově ZUŠ, Zahradní 1529, Kuřim. Neformálně tam již sídlíme a v praxi to znamená, že 
máme v jedné skříňce vyhrazenu poličku na dokumenty a toť vše. 
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Přijaté usnesení: 170/2015 - město Kuřim, jako vlastník budovy Zahradní 1529/21, Kuřim, zapsané 

na LV č. 1, k. ú. Kuřim, souhlasí s umístěním sídla spolku „Klub přátel Základní 
umělecké školy Kuřim z. s.“ v této budově. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

43. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Předkládáme ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě „VPI Kuřim Na 
Zahrádkách rekonstrukce“.  
Podzemní komunikační vedení je již v pozemku uloženo. Opravou komunikace na ul. Bezručova čtvrť 
a Na Zahrádkách v Kuřimi je vyvoláno jeho přeložení do jiné trasy, k čemuž je nutno tuto služebnost 
vyřídit. 
Ve smlouvě o zřízení služebnosti zřídí Obtížený (město Kuřim) ve prospěch Oprávněného (O2 Czech 
republic a.s.) k části pozemku služebnost spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 
Podzemního komunikačního vedení. Tato služebnost bude zahrnovat i právo provádět na Podzemním 
komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. A bude 
zřízení na dobu neurčitou. 
 
Přílohy: A – smlouva 

B - výřez 
 
Přijaté usnesení: 171/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti ke stavbě „VPI Kuřim Na Zahrádkách rekonstrukce“ mezi městem 
Kuřim a společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 
Praha 4. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

44. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
"VPI Kuřim Na Zahrádkách rekonstrukce" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Předkládáme ke schválení smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací „VPI Kuřim 
Na Zahrádkách rekonstrukce“. 
Předmětem této smlouvy je požadavek města Kuřim na překládku sítě elektronických komunikací 
(SEK) ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4. 
Překládku dotčeného úseku SEK vyvolalo město Kuřim z důvodu provádění stavby „Rekonstrukce 
komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách, Kuřim“. 
Celkové náklady na tuto akci činí 107.739 Kč bez DPH, tj. 130.364,19 Kč včetně DPH a budou 
hrazeny z ORG 1 243 000 000 Rekonstrukce ul. Na Zahrádkách. 
 
Přílohy: A – smlouva o realizaci 

B - cenový a technický návrh 
C - specifikace nákladů 
D - prohlášení příjemce stavebních prací 

 
Přijaté usnesení: 172/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací „VPI Kuřim Na Zahrádkách rekonstrukce“ se 
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společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 ve výši 
130.364,19 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

45. Žádost o čerpání prostředků z IF ZŠT 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši cca 
330.000 Kč na nákup nového konvektomatu do školní jídelny (vizte příloha A). Výše čerpaných 
prostředků z IF školy bude upřesněna dle výsledku VŘ a konečné ceny kupovaného zařízení 
(nabídkové ceny jsou uvedeny bez DPH). 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 18. 3. 2015 je 692.107,71 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF ZŠT 
 
Přijaté usnesení: 173/2015 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 

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

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

46. Žádost o souhlas s investičním záměrem a vyhlášením VŘ 
(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. 
V žádosti uvedl, že dle poptávky se předpokládaná cena nového zařízení pohybuje kolem 330.000 Kč 
bez DPH dle typu zařízení. 
Investiční akce bude financována z investičního fondu školy, jehož stav je 692.107,71 Kč ke dni 18. 3. 
2015. 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 VŘ ZŠT 
 
Přijaté usnesení: 174/2015 - 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: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

47. Závěry komise životního prostředí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 2. 3. 2015 v 17:10 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
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Program jednání: 1) Připomínkování projektu parkovacích stání sportovní haly 
 2) Projednání kácení dřevin rostoucích mimo les 

3) Informace o přijetí usnesení Rady k doporučení Komise, příspěvek do ZM 
4) Diskuze 

 
Přílohy: Zápis jednání komise životního prostředí 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 3 – bere a vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Přijaté usnesení: 175/2015 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí ze dne 2. 3. 2015 

v bodě 2 a bere na vědomí bod 1, 3 a 4. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

48. Rozpočtové opatření č. 3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
OI požádal o schválení rozpočtového opatření, kterým se navyšuje ORG Veřejný rozhlas o částku 
6.000 Kč. 
 
ORG 9024 000 000  Veřejný rozhlas  + 6.000 Kč 

Rezerva   - 6.000 Kč 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření 
 
Přijaté usnesení: 176/2015 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Kuřimi na rok 

2015, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

49. Rekonstrukce stadionu - záchytné sítě za fotbalové branky 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Předmětem zakázky je vybudování záchytných sítí za fotbalové branky na zadním tréninkovém hřišti 
na stadionu. 
V roce 2009 byly záchranné sítě již realizovány na předním fotbalovém hřišti, dodávku a montáž 
prováděla společnost KOVO Kašparec s.r.o. z Tišnova. 
 
OI ve spolupráci se správcem stadionu D. Břenkem provedl poptávkové řízení. 
 
1/ KOVO Kašparec s.r.o. Tišnov  124.880 Kč bez DPH 
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2/ Zámečnictví Jiří Juříček, Unín  140.200 Kč bez DPH 
 
3/ Zámečnictví Aleš Jelínek, Brno  324.180 Kč bez DPH 
 
OI doporučuje radě města nabídku společnosti KOVO Kašparec s.r.o. Tato společnost realizovala 
záchytné sítě za brankami na předním hřišti a práce byly provedeny řádně a v dobré kvalitě. 
 
Zakázka je kryta rozpočtem města ORG 1237 000 000 1 mil. Kč 
 
Diskuse: 
L. Ambrož – o staré branky z Podlesí nemá nikdo zájem. Má je nechat zlikvidovat? 
D. Holman – ano. 
 
Přijaté usnesení: 177/2015 - RM souhlasí s realizací záchytných sítí za fotbalové branky od 

společnosti KOVO Kašparec s.r.o. dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

50. Dětské relaxační koutky ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 18. 3. 2015 se v budově Radnice Kuřim sešel Městský dětský parlament. Členy „parlamentu“ jsou 
zástupci žáků z obou kuřimských základních škol, kteří se učí prezentovat svoji školu a formulovat 
svoje návrhy. Na poslední schůzce žáci obou škol předložili doporučení na pořízení vybavení, které 
podle nich chybí v budově „jejich“ školy. 
Žáci ze Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, navrhli 
vytvoření čtyř dětských relaxačních koutků, vždy po dvou v každém poschodí, a jejich vybavení 
křesílky a stolky. 
Žáci ze Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, 
navrhli nákup posilovacího zařízení do nově vznikající školní posilovny. 
Na doporučení Městského dětského parlamentu, navrhuji radě města uvolnění finančních prostředků 
z drobných investic na nákup vybavení do základních škol dle návrhu „dětského parlamentu“. 
 

Přílohy: A - návrhy dětského parlamentu 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje 40.000 Kč z drobných investic. 
 
Přijaté usnesení: 178/2015 - RM schvaluje uvolnění finančních prostředků na nákup vybavení čtyř 

„dětských relaxačních koutků“ do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizace v hodnotě 40.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

50/1. Posilovací stroj pro ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 18. 3. 2015 se v budově Radnice Kuřim sešel Městský dětský parlament. Členy „parlamentu“ jsou 
zástupci žáků z obou kuřimských základních škol, kteří se učí prezentovat svoji školu a formulovat 
svoje návrhy. Na poslední schůzce žáci obou škol předložili doporučení na pořízení vybavení, které 
podle nich chybí v budově „jejich“ školy. 
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Žáci ze Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, navrhli 
vytvoření čtyř dětských relaxačních koutků, vždy po dvou v každém poschodí, a jejich vybavení 
křesílky a stolky. 
Žáci ze Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, 
navrhli nákup posilovacího zařízení do nově vznikající školní posilovny. 
Na doporučení Městského dětského parlamentu, navrhuji radě města uvolnění finančních prostředků 
z drobných investic na nákup vybavení do základních škol dle návrhu „dětského parlamentu“. 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje hlasovat o částce 20.000 Kč z drobných investic. 
 
Přijaté usnesení: 179/2015 - RM schvaluje uvolnění finančních prostředků na nákup posilovacího 

zařízení do školní posilovny Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno 
- venkov, příspěvkové organizace v hodnotě 20.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

51. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční podpory z rozpočtu JMK ve formě dotace na financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném 
základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. Dle čl. II jmenované smlouvy je dotace poskytována na 
službu Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům s pečovatelskou službou, ID 
6989675 ve výši 937.100 Kč. Dotace je poskytnuta na základě podané žádosti CSS Kuřim evidované 
v informačním systému OKslužby pod číslem A/2015/1927 (dále jen žádost), poskytované Centrem 
sociálních služeb Kuřim, IČ 49457276. 
V minulých letech dotaci poskytovalo MPSV žadateli (organizaci), smlouva byla zasílána přímo 
organizaci Centru sociálních služeb Kuřim. Od r. 2015 dotace jsou poskytovány z rozpočtu JMK, 
smlouvy a přeposílání dotace jsou řešeny přes zřizovatele. 
Podepsanou smlouvu je nutné zaslat na JMK k podpisu pana hejtmana. Po jeho podpisu bude 
smlouva zaslána zpět městu Kuřim. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 180/2015 - RM souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje určené pro Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 
Kuřim na poskytování pečovatelské služby ve výši 937.100 Kč. 

 
D. Sukalovský – navrhuje jednat s ředitelkou CSSK nad výsledky hospodaření a odměně. 
D. Holman – jednání by se měla zúčastnit i ekonomka pí Tesařová. 
 
 
 

52. Pověření Centra sociálních služeb Kuřim zajišťováním akcí pro 
seniory 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Rada města Kuřim pověřuje Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim činnostmi 
spočívajícími v zajišťování jednodenních zájezdů pro seniory z Kuřimi a mikroregionu Kuřimka 
a hudebně tanečních setkání seniorů (Posezení s písničkou, Konferencí o sociálních spojených 
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s oslavou jubilantů města Kuřimi). Tyto činnosti organizace bude financovat z provozních prostředků 
poskytnutých Centru sociálních služeb Kuřim zřizovatelem tj. městem Kuřim maximálně do výše 80 tis. 
Kč/rok. V případě překročení schváleného rozpočtu organizace, budou náklady na tyto akce hrazeny 
z rezervního fondu organizace CSS Kuřim. 
Příspěvek zřizovatele organizace použije na zajištění 

a) dopravy seniorů na zájezd a ostatních služeb s tím spojených (dále jen náklady na dopravu) 
b) hudebně tanečních setkání seniorů - pronájmu sálu a dalších nákladů s tím spojených (dále 

jen náklady na hudebně taneční akce). 
Ostatní náklady jako jsou vstupy, strava atd. si budou hradit účastníci. 
Centrum sociálních služeb Kuřim bude realizovat jednodenní zájezdy pro seniory prostřednictvím 
cestovních kanceláří. 
 
Přijaté usnesení: 181/2015 - RM pověřuje Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim 

zajišťováním akcí pro seniory. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

52/1. Pověření Centra sociálních služeb Kuřim zajišťováním akcí 
pro seniory 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – použití podléhá schválení starostou města. 
 
Přijaté usnesení: 182/2015 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim 

použití provozních prostředků: 
a) na úhradu nákladů na dopravu jednodenních zájezdů pro seniory 
b) na úhradu nákladů hudebně tanečních akcí pro seniory. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

56. Smlouva o výpůjčce Drager DRUGTEST 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim koncem loňského roku zakoupilo pro zlepšení situace v oblasti prevence kriminality 
tester na drogy Drager DRUGTEST 5000 včetně přepravní brašny, který na základě předávacího 
protokolu využívá Obvodní oddělení Policie ČR Kuřim. Vzhledem k finanční náročnosti provozu 
a interním předpisům Policie ČR je potřeba na toto zařízení uzavřít smlouvu o výpůjčce. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 183/2015 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na zařízení Drager 

DRUGTEST 5000 včetně příslušenství s Českou republikou - Krajské ředitelství 
policie Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ 75151499. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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57. Dodatek ke smlouvě na GO T148 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim v říjnu loňského roku uzavřelo smlouvu o dílo na generální opravu vozidla JSDH Kuřim 
T148 PVP-27 se společností PAS Zábřeh na Moravě, a.s. Vzhledem k tomu, že v průběhu opravy 
došlo ke zjištění skrytých závad, je potřeba v souvislosti se získanou dotaci na tuto akci posunout 
termín konečného předání díla na konec měsíce března 2015. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 184/2015 - RM souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na generální 

opravu vozidla JSDH Kuřim T 148 PVP-27 se společností PAS Zábřeh na Moravě, 
a.s., U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh, IČ 451 92 251, ve věci změny termínu předání 
díla. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

58. RŮZNÉ 
 
D. Holman – proběhla schůzka s jednatelem TJ Sokol Kuřim F. Mertou – bylo mu vysvětleno, že si 
peníze musí TJ Sokol Kuřim opatřit i jinde, město poskytne pouze část, rozhodně ne zbytek tj. 800 
tisíc Kč. Rada města může toto pouze doporučit zastupitelstvu ke schválení, ale ne schválit. 
 
Přijaté usnesení: 185/2015 - Rada města doporučuje ZM v případě schválení dotace v rámci 

projektu Zateplení sokolovny TJ Sokol Kuřim poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč 
z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů TJ Sokol Kuřim na 
realizaci tohoto projektu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:02 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 3. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 03. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
 2A - nájemní smlouva 
3 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k části pozemku 
 3A - nájemní smlouva 
4 David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
 4A - nájemní smlouva 
5 David Hedbávný – nájemní smlouva k části pozemku 
 5A - nájemní smlouva 
6 Alena Bartáková – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
 6A - nájemní smlouva 
7 Bohuslav Bednář – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
 7A - nájemní smlouva 
8 Martin Pospíšil – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
 8A - nájemní smlouva 
9 K dur – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
 9A - nájemní smlouva 
10 Věra Němcová – žádost o prominutí poplatku z prodlení 
11 Bronislav Melichar – žádost o uzavření splátkového kalendáře 
12 Michaela Mesárošová – nájemní smlouva 
13 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
14 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
15 Manželé Havlínovi – pachtovní smlouva 
16 Wagner David – žádost o ubytování 
 16A - smlouva o ubytování 
17 Vyřazení majetku města 
 17A - vyřazovací protokol 
18 KM development s. r. o. – pronájem části pozemku na letní zahrádku 
 18A - situace 
 18B - situace 
19 Dodatek č. 1 - BAUHAUS k. s. 
 19A - dodatek č. 1 
20 Oprava Boží muky u polní cesty pod kopcem Cimperk 
 20A - foto Boží muka pod Cimperkem 
21 Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2015 
 21A - protokol o otevírání obálek 
 21B - hodnocení-tabulka 
 21C - kontrola úplnosti nabídek 
22 Žádost o vstup na pozemky města Kuřim 
 22A - situace - přístup po pozemcích města 
23 Dohoda o umístění a provedení stavby na pozemku parc. č. 2619 a 2620 v k. ú. Kuřim 

k akci "Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. Jánem (ve směru Brno - Kuřim)" 
 23A - návrh dohody o umístění a provedení stavby na pozemku 
 23B - situace 
24 Projektová dokumentace I. změny ÚP Kuřim 
 24A - návrh smlouvy 
25 Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
25/1 Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
26 Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi - zahájení zadávacího řízení 
 26A - výzva 
 26B - návrh SoD 
27 Smlouva daňové poradenství 
 27A - smlouva o poskytování služeb 
 27B - prohlášení daň. subjektu 
 27C - plná moc 
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28 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
 28A - námitka 
29 Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 
 29A - smlouva 
30 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2014 
 30A - výroční zpráva 2014 
30/1 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2014 
30/2 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2014 
31 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka speciálního vozidla se 

zametací nástavbou“ 
 31A - výzva 
 31B - hodnotící komise 
 31C - krycí list + prohlášení 
 31D - čestné prohlášení dodavatele 
 31E - specifikace požadovaného plnění 
 31E - seznamy 
 31F - kupní smlouva 
32 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka travní sekačky s možností 

mulčování“ 
 32A - výzva 
 32B - hodnotící komise 
 32C - technická specifikace 
33 Plán auditů a kontrol 
 33A - roční plán 
34 Souhlas s užitím loga města Kuřim 
 34A - žádost 
35 Zápis z jednání komise dopravy dne 9. 3. 2015 
 35A - zápis č. 2 z komise dopravy 9. 3. 2015 
36 Zápis komise stavební dne 9. 3. 2015 
 36A - zápis komise stavební dne 9. 3. 2015 
 36B - Statut komise stavební 
37 Zápis ze třetího jednání komise školské 
 37A - zápis komise dne 3. 3.2015 
38 Zpráva o činnosti OSVP 
39 Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 2014 
 39A - zpráva o činnosti za rok 2014 
 39B - ukazatele činnosti OŽÚ-tabulky od 2003 
40 Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního za rok 2014 
 40A - tabulka 2014 
41 Čokoládovny Fikar, s.r.o. - vybudování parkoviště 
 41A- žádost 
 41B - situace 
 41C - smlouva o umístění stavby  
42 Souhlas s umístěním sídla spolku „Klub přátel Základní umělecké školy Kuřim z. s.“ 
43 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
 43A - smlouva 
 43B - výřez 
44 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací "VPI Kuřim Na 

Zahrádkách rekonstrukce" 
 44A - smlouva o realizaci 
 44B - cenový a technický návrh 
 44C - specifikace nákladů 
 44D - prohlášení 
45 Žádost o čerpání prostředků z IF ZŠT 
 A - žádost o čerpání IF ZŠT 
46 Žádost o souhlas s investičním záměrem a vyhlášením VŘ 
 46A -  žádost o souhlas s VŘ ZŠT 
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47 Závěry komise životního prostředí 
 A - zápis jednání komise životního prostředí dne 2. 3. 15 
48 Rozpočtové opatření č. 3 
 A - rozpočtové opatření navýšení 
49 Rekonstrukce stadionu - záchytné sítě za fotbalové branky 
50 Dětské relaxační koutky ZŠ Tyršova 
50/1 Posilovací stroj pro ZŠ Jungmannova 
51 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
52 Pověření Centra sociálních služeb Kuřim zajišťováním akcí pro seniory 
52/1 Pověření Centra sociálních služeb Kuřim zajišťováním akcí pro seniory 
53 Výběrové řízení "II/385 Kuřim průtah" 
54 Dodatek č. 1 SOD č.2014/D/0111 Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla 
55 Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova „u sokolovny“ – dodatek ke smlouvě o dílo 
56 Smlouva o výpůjčce Drager DRUGTEST 
57 Dodatek ke smlouvě na GO T148 


