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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 7/2015 konané dne 04. 03. 2015 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,18 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. Rada města je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 02. 2015 

2 Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 947/23 

3 Zuzana Krňávková - žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu 

4 Miloslav Pospíšil - splátkový kalendář 

5 Manž. Karel a Helena Maláskovi, Jan Malásek – společný nájem bytu 

6 Lukáš Fryč – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

7 Výměna bytu č. 1002/14 

8 Havlínovi Petr a Drahoslava - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 

9 Vlasák Luboš – pachtovní smlouva 

10 Manželé Bočkovi – věcné břemeno přístupu 

11 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Přeložka STL plynovodů v rámci akce 
Centrum obchodu a služeb Kuřim, ul. Blanenská“ 

12 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Přeložka VTL plynovodů a kabelové 
přípojky NN pro novou VTL RS plynu“ 

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

14 HERBASTAR, spol. s r.o. – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

15 Waldová Simona, Brno - žádost nájem části pozemku parc. č. 2139 v k. ú. Kuřim 

16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2011/B/003 

17 Zahájení zadávacího řízení - dodatečné zateplení stropu radnice 

18 Úprava názvu projektu 

19 Strategický plán města Kuřim 

20 Dodatek č. 17 k mandátní smlouvě 
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21 Zřízení další zkušební místnosti autoškol 

21/1 Zřízení další zkušební místnosti autoškol 

22 Licenční smlouva FAMILY POINT 

23 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

23/1 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

23/2 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

23/3 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

23/4 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

23/5 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

23/6 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

23/7 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

24 Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2014 

24/1 Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2014 

25 Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace k 01. 01. 2015 

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

27 Společenské a kulturní centrum - zrušení zadávacího řízení 

28 Dodatek č. 1 k SoD - Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim 

29 Územní studie dopravního řešení ul. Tišnovská, Kuřim 

30 Smlouva o právní pomoci 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 02. 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 do 25. 02. 2015 
 
Přijaté usnesení: 85/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 02. 

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

2. Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 947/23 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Sarik Sarojan, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a paní Sona Jašaji Sarojanová, bytem 
xxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou společnými nájemci obecního bytu č. 947/23 umístěného ve II. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, postaveného na pozemku parc. č. 1418/1, vše 
v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou - do 31. 5. 2015. 
Dne 19. 2. 2015 požádal pan Sarik Sarojan o přepis nájemní smlouvy. Rozsudkem Okresního soudu 
Brno - venkov, jednací číslo 7 C 186/2014-22 ze dne 17. 12. 2014 bylo manželství rozvedeno. 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 1. 2015. 



 
 

 

3 

 

Čestným prohlášením ze dne 19. 2. 2015 pan Sarik Sarojan prohlásil, že na adrese xxxxxxxxxxxxx 
nebydlí a požaduje, aby se výlučným nájemcem bytu č. 23 stala paní Sona Jašaji Sarojanová. 
OMP navrhuje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na dobu určitou ze dne 30. 5. 2014, kterým 
dojde ke změně nájemce. 
 
Přijaté usnesení: 86/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 

určitou do 31. 05. 2015 s možností prolongace, za nájemné ve výši 56 Kč/m
2
/měs. 

+ zálohy na služby, jehož předmětem je nájem bytu č. 947/23 umístěného ve II. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, postaveného na 
pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, kdy se výlučným nájemcem 
stane paní Sona Jašaji Sarojanová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

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

3. Zuzana Krňávková - žádost o prominutí podmínky při přidělování 
obecního bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Zuzana Krňávková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim podala dne 11. 2. 2015 žádost o pronájem 
bytu od města Kuřimi. Dle bodového hodnocení získala paní Krňávková čtyři body a nesplňuje tedy 
podmínky pro zařazení do pořadníku žadatelů o byt. Odbor majetkoprávní dává ke zvážení RM 
prominutí pětiletého nepřetržitého trvalého pobytu v Kuřimi paní Krňávkové (dle Čl. 5 odst. 3 Pravidel 
Města Kuřimi č. 1/2012). Za trvalý pobyt v Kuřimi delší jak pět let, získá žadatel o byt tři body. Paní 
Krňávková by prominutím přetržky trvalého pobytu v Kuřimi tyto tři body získala. Tím by překročila 
min. stanovenou hranici šesti bodů, která zajišťuje umístění do pořadníku žadatelů o byt. 
Dne 16. 2. 2015 požádala paní Krňávková o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu. Ve své 
žádosti uvádí, cit.: 
„V Kuřimi jsem se narodila a žila tu 23 let. Poté jsem se odstěhovala do bydliště manžela. Toto 
manželství bylo minulý rok po 12-ti letech rozvedeno a já se vrátila v červenci 2014 do Kuřimi se svými 
třemi nezletilými dětmi. Nyní žiji v pronajatém bytě v Kuřimi v ul. Na Loučkách. V tuto chvíli nemám 
finanční prostředky na zajištění vlastního bydlení pro sebe a děti“. 
 
OMP prominutí doporučuje; OSVP není paní Krňávková z úřední činnosti známa, ani nepožaduje 
výplatu sociálních dávek. 
 
Diskuse: 
D. Holman – výjimky by neuděloval. 
A. Zimmermannová – odbor majetkoprávní prominutí doporučuje. 
P. Ondrášek – s prominutím souhlasí. 
J. Vlček – dle pravidel může člen rady města jednou ročně přidělit preferenční bod. 
D. Sukalovský – v této chvíli to nelze použít. Paní Krňáková není zařazena v pořadníku žadatelů. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s prominutím nepřetržitého pětiletého trvalého pobytu v Kuřimi paní 

Zuzany Krňávkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim dle Pravidel Města Kuřimi 
č. 1/2012 Čl. 5 odst. 3) a souhlasí se zapsáním žadatelky do pořadníku. 

Hlasováno 
Pro: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek)  Proti: 2 (D. Holman, J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
Nebylo schváleno. 
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4. Miloslav Pospíšil - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Miloslav Pospíšil, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 850/2 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 848, 849, 850 v ul. Školní, postaveného na 
pozemku parc. č. 1931, vše v obci a k. ú. Kuřim. Panu Pospíšilovi byl tento byt přidělen Rozhodnutím 
o přidělení podnikového bytu ze dne 30. 10. 1987. 
V roce 2011 zemřela panu Pospíšilovi manželka, paní Jiřina Pospíšilová. 
Dne 23. 02. 2015 se na OMP dostavil pan Vladimír Obůrka, bytem xxxxxxxxxx Kuřim a sdělil, že pan 
Pospíšil nebyl po smrti manželky ze zdravotních důvodů schopen obstarat si sám nákupy. S nákupem 
potravin mu proto pomáhal pan Obůrka. Dále pan Obůrka sdělil, že o platbu nájmu se měl starat pan 
Aleš Dudák, nevlastní syn pana Pospíšila, který si od pana Pospíšila vždy peníze na nájem vzal, ale 
nájem již nezaplatil a peníze použil pro svou potřebu. Takto to bylo až do roku 2013, kdy se o pana 
Pospíšila začal starat syn Ing. Milan Pospíšil. Vznikl tak dluh na nájemném a službách za 05/2012 
a 08/2012 ve výši xxxxx Kč. 
Nyní se o pana Pospíšila stará jeho syn, Ing. Milan Pospíšil. Ten si je vědom toho, že v měsíci říjnu 
2014 nebyl uhrazen nájem vč. služeb ve výši xxxxx Kč. Celková dlužná částka tedy činí xxxxxx Kč. 
Dne 18. 2. 2015 požádal Ing. Pospíšil o uzavření splátkového kalendáře, kterým bude dlužná částka 
(jistina) uhrazena. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx 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. 
 
Na jednání se dostavila v 14:31 hod. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
Přijaté usnesení: 87/2015 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s Miloslavem Pospíšilem, 

trvale bytem xxxxxxxxxxx, Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen dluh (jistina) 
na nájemném a úhradách za služby za byt č. 850/2 v ul. Školní, umístěný 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 848, 849, 850, postaveného na 
pozemku p. č. 1931, vše v obci a k. ú. Kuřim ve výši xxxxxx Kč. Výše splátek bude 
činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

6. Lukáš Fryč – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Lukáš Fryč, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem bytu v budově hasičské zbrojnice č. p. 
236 postavené na pozemku p. č. 292/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, a požádal o ukončení nájemního 
vztahu dohodou ke dni 05. 03. 2015, a to z finančních důvodů. 
 
V současné době nemá nikdo z řad dobrovolných hasičů o byt zájem. 
 
Přijaté usnesení: 88/2015 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Lukášem 

Fryčem, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) 
postaveného na pozemku p. č. 292/1 v ul. Zahradní vše v obci a k. ú. Kuřim, 
dohodou ke dni 05. 03. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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7. Výměna bytu č. 1002/14 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 17. 12. 2014 nabídku obecního bytu č. 1002/14, 1+1, umístěného 
v V. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1002, 1003 v ul. Popkova, postaveného na pozemku 
parc. č. 2086/6 vše v obci a k. ú. Kuřim na základě Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům 
bytových jednotek ke směně bytů. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 12. 1. 2015. O výměnu bytu požádali pouze manž. 
Marcel a Kateřina Valáškovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, kteří jsou nájemci obecního 
bytu č. 947/28, 1+kk. Jelikož nikdo další o výměnu či směnu bytu nepožádal, byt získávají manž. 
Valáškovi. S manž. Valáškovými je nájemní smlouva uzavírána na dobu určitou tří měsíců, nyní do 
28. 2. 2015. Dle informací OMP manž. Valáškovi nyní nesdílí společnou domácnost. OMP proto 
uzavře nájemní smlouvu v novém bytě pouze s paní Kateřinou Valáškovou na dobu určitou tří měsíců. 
Dle ustanovení § 745 NOZ při uzavření nájemní smlouvy s jedním z manželů vzniká účinností smlouvy 
oběma manželům společné nájemní právo. 
 
OMP předložil tento materiál na schůzi RM dne 18. 2. 2015, materiál byl stažen z jednání s tím, aby 
pan Valášek čestně prohlásil, že souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v ul. Popkova pouze s paní 
Valáškovou. 
 
Dne 25. 2. 2015 se manželé Valáškovi dostavili do kanceláře OMP. Pan Valášek podepsal čestné 
prohlášení, ve kterém uvádí, že s manželkou nebydlí, nevede s ní společnou domácnost, nepodílí se 
na platbě nájemného a záloh na služby s nájmem bytu souvisejících. Pan Valášek souhlasí, aby nová 
nájemní smlouva k bytu č. 1002/14 v ul. Popkova byla uzavřena pouze s paní Kateřinou Valáškovou. 
OMP nyní uzavře nájemní smlouvu k bytu č. 947/28 v ul. Wolkerova ještě s manž. Valáškovými, a to 
na dobu určitou jednoho měsíce - do 31. 3. 2015. Od 1. 4. 2015 by došlo k výměně bytů a byla by 
uzavřena nájemní smlouva k bytu č. 1002/14 v ul. Popkova s paní Valáškovou na dobu určitou tří 
měsíců. 
Do 30 dnů od uzavření této nájemní smlouvy paní Kateřina Valášková změní adresu trvalého pobytu 
na Kuřim, Popkova 1002/14. 
 
Přijaté usnesení: 89/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Kateřinou Valáškovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1002/14 
umístěného v V. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1002, 1003 v ul. 
Popkova, postaveného na pozemku parc. č. 2086/6, vše v obci a k. ú. Kuřim na 
dobu určitou do 30. 06. 2015 s možností prolongace za nájemné ve výši 
56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

8. Havlínovi Petr a Drahoslava - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Manželé Petr a Drahoslava Havlínovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádali o pacht 
části pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře 218 m

2 
-
 
zahrádka v lokalitě „za stadionem“ v Kuřimi. 

RM schválila dne 20. 08. 2014 pod č. usnesení 421/2014 prodloužení nájemních smluv, jejichž 
předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim do 30. 09. 2015 za nájemné ve výši 
1,50 Kč/m

2
/rok. Všechny smlouvy (cca 60 smluvních vztahů) jsou v této lokalitě uzavírány na dobu 

určitou do 30. 09. daného roku s možností prodloužení o jeden rok do doby zahájení výstavby 
sportovní haly. Ve věci užívání zahrádek jsou od účinnosti NOZ uzavírány smlouvy pachtovní. 
OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim. 
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Přijaté usnesení: 90/2015 - RM schvaluje 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. 09. 2015 za pachtovné ve výši 1,50 Kč/m
2
/rok manželům Petrovi 

a Drahoslavě Havlínovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

9. Vlasák Luboš – pachtovní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM schválila pod č. usnesení 33/2015 ze dne 28. 1. 2015 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
2105 k. ú. Kuřim o výměře 85 m

2
 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 1101-1103 ul. Bezručova čtvrť“ 

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

Vlasákovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr byl zveřejněn v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce po dobu 15 dní - bez připomínek. OMP doporučuje schválit 
uzavření pachtovní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 91/2015 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Lubošem  Vlasákem, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části 
pozemku parc. č. 2105 k. ú. Kuřim o výměře 85 m

2
 - zahrádka v lokalitě „za 

domem č. p. 1101-1103 ul. Bezručova čtvrť“ v Kuřimi na dobu neurčitou se 
šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m

2
/rok. 

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

10. Manželé Bočkovi – věcné břemeno přístupu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s opravou boží muky nacházející se nedaleko cesty ke Zlobici, bylo zjištěno, že boží 
muka stojí na pozemku manželů Mojmíra a Evy Bočkových, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim. Město se 
dohodlo s manž. Bočkovými o odkoupení pozemku pod a okolo boží muky - zastupitelstvo dne 18. 12. 
2014 přijalo usn.č. 1203/2014. 
1203/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 3720 v k. ú. Kuřim, dle GP 
č. 3189-170/2014 nově označený jako parc. č. 3720/2 o výměře 208 m2 a části pozemku parc. č. 
3722 v k. ú. Kuřim, dle GP č. 3189-170/2014 nově označený jako parc. č. 3722/2 o výměře 58 m2 od 
manž. Mojmíra a Evy Bočkových, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, do vlastnictví města Kuřimi za cenu 
19.950 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí 
ponese město Kuřim. 
 
Před podpisem kupní smlouvy požádali manž. Bočkovi o zřízení věcného břemene, které spočívá 
v právu vstupovat a využívat pozemky parc. č. 3720/2 a 3722/2 (to jsou pozemky, které městu prodali) 
v souvislosti s užíváním jejich pozemků parc. č. 3720/1 a 3722/1 vše v k. ú. Kuřim, aby měli zajištěný 
přístup ke své zahradě. 
OMP ujistil manž. Bočkovi, že město je garantem přístupu přes městské pozemky (veřejné 
prostranství), přesto mají manž. Bočkovy obavy, že by město mohlo pozemky prodat a oni by ztratili 
přístup na svoji zahradu. Na zřízení věcného břemene (služebnosti) trvají. 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje RM manž. Bočkovým vyhovět a v příloze C předkládá 
kupní smlouvu doplněnou o zřízení věcného břemene (služebnosti). 
OMP navrhuje, aby věcné břemeno bylo zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 
100 Kč bez DPH. 
V případě bezúplatného věcného břemene, by museli manž. Bočkovi přiznat tzv. „nepeněžní“ příjem 
v daňovém přiznání na dani z příjmu fyzických osob (dříve daň darovací), neboť bezúplatným věcným 
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břemenem by vznikl manž. Bočkovým nepeněžní příjem (dar). Na vyčíslení nepeněžního příjmu by 
musel být zpracovaný znalecký posudek. 
Manž Bočkovi s jednorázovou úplatou ve výši 100 Kč bez DPH souhlasí. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 
D – kupní smlouva + věcné břemeno 

 
Přijaté usnesení: 92/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch manž. Mojmíra 

a Evy Bočkových, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, jako oprávněných z věcného 
břemene k služebným pozemkům parc. č. 3720/2 a 3722/2 vše v k. ú. Kuřim, 
spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti 
s užíváním pozemku parc. č. 3720/1 a 3722/1 v k. ú. Kuřim. Město Kuřim se sídlem 
Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964, jako povinný z věcného břemene, 
zřizuje věcné břemeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč 
bez DPH, náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. 

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

11. RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Přeložka STL 
plynovodů v rámci akce Centrum obchodu a služeb Kuřim, ul. 
Blanenská“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Přeložka STL plynovodů, číslo stavby 8800070637 v rámci akce Centrum obchodu 
a služeb Kuřim, ulice Blanenská“ (dále jen „přeložka STL“) uzavřelo město Kuřim v souladu 
s usnesením RM č. 53/2013 ze dne 21. 1. 2013 budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. 
53/2013 
RM schvaluje zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, 
s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích p. č. 2136, 2208, 2988, 2989/1, 2989/2, 2990, 2994/1, 
2994/16, 2991/3 a 2989/1 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 s tím, že náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 
 
V souvislosti s dopravním napojením budoucího „Centra obchodu a služeb na ul. Blanenská“ byl 
vybudovaný nový kruhový objezd. Zapsáním kruhového objezdu do katastru nemovitostí vznikly nové 
parcely a původní parcely změnily tvar a velikost. Z tohoto důvodu společnost RWE GasNet, s.r.o. 
zpracovala pro účel zřízení věcného břemene nové geometrické plány ve kterých je již zakreslen nový 
kruhový objezd. Pozemky, na kterých se zřizuje věcné břemeno, již zcela nekorespondují 
s usnesením č. 53/2013. Na základě výše uvedeného OMP doporučuje přijmout nové usnesení, které 
jednoznačně vymezí věcné břemeno (služebnost). 
Průběh a rozsah věcného břemene pro přeložku STL na pozemcích města par. č. 2136 a 2989/1 vše 
v k. ú. Kuřim vymezuje GP č. 3150-80/2014 - vizte příloha A. 
Průběh a rozsah věcného břemene pro přeložku STL na pozemcích města par. č. 2988/3, 2989/2, 
2989/6, 2989/7, 2991/5, 2994/1, 2994/91, 2994/92 a 2994/93 vše v k. ú. Kuřim vymezuje GP č. 3199-
173/2014 - vizte příloha B. 
V příloze C předkládá OMP návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Přílohy: A – geometrický plán 

B – geometrický plán 
C - smlouva 



 
 

 

8 

 

Přijaté usnesení: 93/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 
plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3150-80/2014 na pozemcích parc. č. 2136 a 2989/1 a GP 
č. 3199-173/2014 na pozemcích parc. č. 2988/3, 2989/2, 2989/6, 2989/7, 2991/5, 
2994/1, 2994/91, 2994/92 a 2994/93 vše v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení věcného 
břemene ponese oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 21.500 Kč bez DPH. 

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

12. RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Přeložka VTL 
plynovodů a kabelové přípojky NN pro novou VTL RS plynu“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Přeložka VTL plynovodů a kabelové přípojky NN pro novou VTL RS plynu, číslo 
stavby 8800070637 v rámci akce Centrum obchodu a služeb Kuřim, ulice Blanenská“ (dále jen 
„přeložka VTL“) uzavřelo město Kuřim v souladu s usnesením RM č. 53/2013 ze dne 21. 01. 2013 
budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. 
53/2013 
RM schvaluje zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení ve prospěch společnosti JMP Net, 
s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích p. č. 2136, 2208, 2988, 2989/1, 2989/2, 2990, 2994/1, 
2994/16, 2991/3 a 2989/1 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 s tím, že náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 
 
V souvislosti s dopravním napojením budoucího „Centra obchodu a služeb na ul. Blanenská“ byl 
vybudovaný nový kruhový objezd. Zapsáním kruhového objezdu do katastru nemovitostí vznikly nové 
parcely a původní parcely změnily tvar a velikost. Z tohoto důvodu společnost RWE GasNet, s.r.o. 
zpracovala pro účel zřízení věcného břemene nové geometrické plány ve kterých je již zakreslen nový 
kruhový objezd. Pozemky, na kterých se zřizuje věcné břemeno, již zcela nekorespondují 
s usnesením č. 53/2013. Na základě výše uvedeného OMP doporučuje přijmout nové usnesení, které 
jednoznačně vymezí věcné břemeno (služebnost). 
Průběh a rozsah věcného břemene pro přeložku VTL na pozemcích města par. č. 2136 a 2989/1 
vymezuje GP č. 3151-84/2014 - vizte příloha A. 
Průběh a rozsah věcného břemene pro přeložku STL na pozemcích města par. č. 2988/3, 2989/2, 
2989/3, 2989/6, 2989/7, 2991/5, 2994/1, 2994/91, 2994/92 a 2994/93 vymezuje GP č. 3200-174/2014 
- vizte příloha B. 
V příloze C předkládá OMP návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Přílohy: A – geometrický plán 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 94/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3151-84/2014 na pozemcích parc. č. 2136 a 2989/1 a GP 
č. 3200-174/2014 na pozemcích parc. č. 2988/3, 2989/2, 2989/3, 2989/6, 2989/7, 
2991/5, 2994/1, 2994/91, 2994/92 a 2994/93  vše v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení 
věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 21.250 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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13. KM development s. r. o. – žádost 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. 
Podlahové dílce venkovní terasy včetně lehkého oplocení budou řešeny tak, aby je bylo možno 
odstranit před čištěním koryta vodního toku Kuřimka dle požadavku Povodí Moravy s. p. 
 
Vyjádření správce vodního toku Kuřimka - Povodí Moravy s. p. předkládáme v příloze C. Toto 
vyjádření bude tvořit přílohu k nájemní smlouvě. 
 
OMP a OI nemá k předloženému záměru připomínky. 
Podobný režim - letní zahrádka + dětské hřiště na městském pozemku provozují manž. Juračkovi 
u fotbalového stadionu. Na dětské hřiště je uzavřena smlouva o výpůjčce. V tomto případě je dětské 
hřiště „přístupné“ i když je letní zahrádka nebo restaurace zavřená. Nájemní smlouva na letní 
zahrádku byla uzavřena v roce 2003 a smlouva o výpůjčce v roce 2005. 
OMP doporučuje pronájem letní zahrádky ve stejné výši, jako platí ostatní letní zahrádky v Kuřimi, tj. 
300 Kč/m

2
/rok (12.000 Kč/rok). Vzhledem k tomu, že hřiště bude oploceno a bude přístupné jenom 

hostům kavárny, navrhuje OMP „symbolické“ nájemné ve výši 50 Kč/m
2
/rok (3.600 Kč/rok). Celkové 

nájemné tedy činí 15.600 Kč/rok. 
OMP nedoporučuje na jeden oplocený pronajímaný prostor uzavírat dvě smlouvy v různém režimu 
(nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce). 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - vyjádření Povodí Moravy, s. p. 

 
Přijaté usnesení: 95/2015 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. 

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

14. HERBASTAR, spol. s r.o. – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s realizací investiční akce „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ (dále jen 
„stavba“) vykoupilo město Kuřim pozemky nejen pod stavbou, ale i další pozemky v lokalitě za 
Srpkem. Tyto pozemky se využily ke směnám tak, aby se vyhovělo vlastníkům pozemků, kteří nechtěli 
prodávat, ale aby městu vyhověli, přistoupili ke směnám pozemků. 
Před započetím stavby, projednalo město Kuřim harmonogram stavebních prací se společností 
AGROSTYL, spol. s.r.o., která pozemky v lokalitě za Srpkem zemědělsky obhospodařuje. 
Při realizaci kupních a směnných smluv však bylo zjištěno, že někteří vlastníci pozemků měli uzavřeny 
nájemní smlouvy se společností HERBASTAR, spol. s r.o. Odkoupením těchto pozemků se město 
automaticky stalo i pronajímatelem firmě HERBASTAR, spol. s r.o. Aby se udělal „pořádek“ 
v pozemcích, které město pronajímá, domluvil se OMP s nájemcem na uzavření dodatku k nájemní 
smlouvě. 
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OMP předkládá radě města ke schválení dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/O/0146, kterým 
aktualizuje seznam pronajímaných pozemků. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 96/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 

č. 2013/O/0146 uzavřené se společností HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem 
Moravské Knínice 90, IČ 47915951, kterým se aktualizuje seznam pronajatých 
pozemků dle přílohy. 

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

15. Waldová Simona, Brno - žádost nájem části pozemku parc. 
č. 2139 v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Simona Waldová požádala o „prodloužení nájemní smlouvy“ na pronájem části pozemku parc. č. 2139 
v k. ú. Kuřim o vým. 44,50 m

2
 na ulici Bezručova čtvrť v Kuřimi. Nájemní smlouva byla uzavřena na 

dobu určitou a nájem paní Waldové končí 22. 04. 2015. 
Jedná se o pronájem pozemku k umístění prodejního stánku textilu “vše za 39“ na ul. Bezručova čtvrť 
(naproti kadeřnictví) - vizte příloha A. 
V roce 2014 platila pí Waldová nájemné ve výši 129 Kč/m

2
/rok (5.749 Kč/rok). 

V roce 2013 město uzavřelo nájemní smlouvy na pozemky za účelem využití jako letní zahrádky za 
nájemné ve výši 300 Kč/m

2
/rok (restaurace „La Bocca“ na ul. Otevřené a Taverna Kuřim na ul. 

Legionářská) Kdyby se pozemek pronajal paní Waldové za stejnou cenu jako letní zahrádky, 
znamenalo by to navýšení nájemného o 132 %. Toto by dle vyjádření paní Waldové bylo pro ni 
likvidační. 
Nájemce prodejního stánku ve „dvoře“ Kulturního domu Cuon Tran Thi platila nájemné ve výši 
1.138 Kč/m

2
/rok. 

Na základě výše uvedeného navrhuje OMP navyšovat nájemné postupně, vždy o 50 % za rok až do 
aktuální výše pronájmu letních zahrádek tj: cca 300 Kč/m

2
/rok (výše nájemného je každoročně 

valorizována). Nájemní smlouva by tedy byla uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemce by se 
tak mohl zavčas rozhodnout, zda bude v nájmu pokračovat nebo zda nájem ukončí a stánek zlikviduje. 
OMP navrhuje pro rok 2015 nájemné ve výši 194 Kč/m

2
/rok (8.633 Kč/rok) - navýšení o 50%. 

 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – paní Waldová by souhlasila s maximálně 50% navýšením. 
D. Holman – prodejní stánek je zde nevhodně umístěn. 
J. Vlček – nerozumí výpočtu nájemného. Ptá se, z jaké částky je spočítáno navýšení? 
J. Viktorinová – je to z rozdílu navýšení, tzn. z rozdílu částek, z té, která je nyní placena a která by se 
měla platit. 
D. Holman – prodloužení nájmu nedoporučuje. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2139 v k. ú. Kuřim 

o výměře 44,5 m
2
 Simoně Waldové, se sídlem Kociánka 12/5, Brno, IČ 72348330, 

na dobu určitou jednoho roku za nájemné ve výši 194 Kč/m
2
/rok. 

Hlasováno 
Pro: 1 (D. Sukalovský)  Proti: 3 (D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
Nebylo schváleno. 
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16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2011/B/003 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 2011/B/0003. 
Uvedená smlouva o výpůjčce vývěsní skříňky na ul. Školní je uzavřena se Svazem postižených 
civilizačními chorobami v ČR, občanské sdružení ZO Kuřim, IČ 75024349. Na základě nového 
občanského zákona (dále jen NOZ) se uvedená organizace transformovala a vznikla nástupnická 
organizace, která má nyní název Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnska - Kuřim, 
IČ 01896172. Spolek tuto skutečnost písemně oznámil na odbor investiční MěÚ Kuřim. 
Radě města Kuřimi je předložen návrh dodatku, který reflektuje transformaci organizace dle NOZ. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá zkontrolovat a opravit všechny vývěsky ve městě. Žádá, aby zde byly 
zveřejňovány aktuální informace a požadovat po nájemcích jejich aktualizaci. 
J. Viktorinová – na Podlesí jsou 3 nástěnky opravené, přesto jsou prázdné a není o ně zájem. 
J. Vlček – navrhuje přijmout usnesení o bezúplatné výpůjčce nástěnky mateřské škole na Podlesí, kde 
by si zveřejňovali své informace a výtvarné práce dětí. 
 
Přijaté usnesení: 97/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 

č. 2011/B/003 dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

5. Manž. Karel a Helena Maláskovi, Jan Malásek – společný nájem 
bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. 874/9, o velikosti 2+1, umístěné ve III. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova postaveného na pozemku parc. č. 1829 vše 
v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla s manž. Karlem a Helenou Maláskovými, trvale bytem 
Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx uzavřena dne 08. 07. 1998 na dobu neurčitou. 
Dne 10. 02. 2015 požádali manž. Maláskovi spolu se svým synem Janem Maláskem, trvale bytem 
Kuřim, xxxxxxxxxxxx o přepsání či změnu nájemce tak, aby se výlučným nájemcem stal pan Jan 
Malásek. Jako důvod své žádosti uvádí, že si manž. Maláskovi opravují rodinný dům v Moravských 
Knínicích a na důchod by se tam chtěli odstěhovat. 
Karel Malásek telefonicky OMP potvrdil, že dosud bydlí i s manželkou v bytě na ul. Jungmannova 
v Kuřimi. 
OMP navrhuje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu neurčitou, kdy se společnými 
nájemci ve smyslu ustanovení § 2270 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanou manž. 
Karel a Helena Maláskovi a jejich syn Jan Malásek. Následně, po definitivním odstěhování manž. 
Maláskových, bude nájemní smlouva změněna a výlučným nájemcem se stane Jan Malásek. Pan 
Karel Malásek s tímto postupem vyjádřil souhlas. 
Dle vyjádření správce bytu nevázne na předmětném bytě nedoplatek nájemného ani záloh na služby. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – problémem je to, že manž. Maláskovi užívají obecní byt, i když mají ve svém 
vlastnictví jinou nemovitost určenou k celoročnímu bydlení. 
J. Viktorinová – žádost zněla na převod nájmu na syna. Výslovně je zde uvedeno, aby byl nájem 
převeden z Karla Maláska na syna Jana Maláska. 
J. Vlček – situaci zná. Je pro schválení. 
J. Viktorinová – navrhuje, aby bylo upraveno usnesení na ukončení nájmu bytu a uzavření nové 
nájemní smlouvy. 
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Přijaté usnesení: 98/2015 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy s manž. Karlem a Helenou 
Maláskovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejím předmětem je nájem 
bytu č. 874/9 umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 874, 875 
v ul. Jungmannova, postaveného na pozemku parc. č. 1829, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, dohodou ke dni 31. 03. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
D. Sukalovský – u nové nájemní smlouvy by se měla upřesnit délka nájmu, jedná se o nového 
nájemce. 
J. Viktorinová – nájemce si může požádat o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 
 
Přijaté usnesení: 99/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Janem Maláskem, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na pronájem bytu č. 874/9 umístěného ve III. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova, 
postaveného na pozemku parc. č. 1829, vše v obci a k. ú. Kuřim, za nájemné ve 
výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, na dobu určitou jednoho roku. 

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

17. Zahájení zadávacího řízení - dodatečné zateplení stropu radnice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Dodatečné zateplení půdního prostoru radnice v Kuřimi 
Evidenční číslo v knize zakázek: C-OI-2015-002 
Zajišťující odbor (ZO): OI, Honců 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci. Dodatečné zateplení půdního prostoru je 
doporučeno v průkazu energetické náročnosti budovy, v letním období dochází k velkému přehřívání 
posledního podlaží, v zimním období dochází k tepelným ztrátám. Předpokládané náklady 280 tis. Kč. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách 
města, 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  Mgr. Ladislav Ambrož 
2. PaedDr. David Holman  Ing. Petr Ondrášek 
3. Stanislav Bartoš   Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Jindřiška Honců   Silvie Peřinová 
5. Ing. Pavel Šudák   Ing. Oldřich Štarha 
 
Přílohy: A - výzva 
 
Na jednání se dostavil v 15:30 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a odešla Mgr. 
J. Viktorinová. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – místo D. Holmana navrhuje M. Mackovou. Místo P. Ondráška navrhuje R. Hanáka. 
 
Přijaté usnesení: 100/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zhotovení zakázky 

malého rozsahu s názvem "Dodatečné zateplení půdního prostoru radnice 
v Kuřimi", dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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18. Úprava názvu projektu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Usnesením 56/2015 ze dne 04. 02. 2015 Rada města Kuřimi schválila podání žádosti o dotaci na 
Jihomoravský kraj s projektem "Výměna oken ve venkovních šatnách letního koupaliště v Kuřimi". Po 
důkladnějším zvážení a konzultaci doporučujeme - pro zvýšení pravděpodobnosti obdržení dotace 
upravit název projektu k žádosti o dotaci na "Oprava oken a dveří v sociálním zázemí letního 
koupaliště". 
 
 
 

19. Strategický plán města Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Město Kuřim v rámci projektu "Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim 
a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim", na který byla 
poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu, zpracovávalo Strategický plán rozvoje města 
Kuřim. Externím zpracovatelem dokumentu byla společnost M. C. Triton. Dle metodiky MMR k tvorbě 
strategických plánů proběhlo jednání pracovních skupin a 19. 02. 2015 veřejné projednání. Všechny 
připomínky byly zapracovány do návrhu strategického plánu rozvoje města Kuřim. 
 
Přílohy: A – strategický plán 
 
Přijaté usnesení: 101/2015 - RM doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení Strategický 

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

20. Dodatek č. 17 k mandátní smlouvě 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města ke schválení Dodatek č. 17 k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské 
činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města Kuřimi“, přílohu č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2015 k mandátní 
smlouvě, uzavřené mezi městem Kuřimí a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., dne 24. 04. 
2002 a přehled skutečně vynaložených finančních nákladů za rok 2014 dle stavu a znalostí ve 
srovnání s náklady plánovanými v příloze „Roční plán investic - seznam svěřených staveb pro rok 
2014“. Do návrhu přílohy pro rok 2015 jsou zařazeny stavby, které byly v průběhu roku 2014 
projednány se zástupci obou stran na koordinačních schůzkách. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 17 k mandátní smlouvě a příloha 

B - skutečnost roku 2014 
C - investice města 

 
Diskuse: 
D. Holman – rád by vyvolal jednání s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi. 
 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 17 k mandátní smlouvě pro „Výkon 

inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do 
vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi“ mezi městem Kuřim 
a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem Hybešova 245/16, 657 33 
Brno a souhlasí s přehledem skutečně vynaložených finančních nákladů za rok 
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2014 dle stavu a znalostí ve srovnání s náklady plánovanými v: „Roční plán 
investic - seznam svěřených staveb pro rok 2014“. 

Hlasováno 
Proti: 1 (J. Vlček) Zdrželi se: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
Nebylo schváleno. 
 
 
Z jednání odešel v 16,23 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

21. Zřízení další zkušební místnosti autoškol 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Zajišťující odbor KÚ pokračoval v jednání o zřízení další zkušební místnosti autoškol dle schváleného 
usnesení RM Kuřimi č. 12/2015 v kancelářském komplexu s rezervovaným parkováním na ul. 
Šumavská 416/15 v Brně. Radě města je nyní předkládána ke schválení finální Smlouva o nájmu 
nebytových prostor (příloha A). Za kancelářský prostor o ploše 23,69 m

2
 bude hrazeno nájemné ve 

výši 4.800 Kč/měsíc + DPH a služby 2.160 Kč/měsíc + DPH. Celkem za nájemné a služby bude 
hrazeno 6.960 Kč/ měsíc + DPH. Nájem je sjednán od 04. 03. 2015 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Dále je radě města předkládána ke schválení finální Smlouva o poskytování služeb k zajištění 
datového připojení k Internetu ve výše zmiňované zkušební místnosti autoškol (příloha B). Parametry 
datového připojení jsou v tarifu Data-2048 / 2048 bez agregace - neomezený přenos dat. Za tuto 
službu bude hrazeno 1.090 Kč/měsíc + DPH. Jednorázová platba na zřízení datové přípojky činí 
650 Kč + DPH. Smlouva se sjednává od 04. 03. 2015 na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. 
Celkové provozní náklady nově zřízené zkušební místnosti autoškol v kancelářském komplexu na ul. 
Šumavská 416/15 v Brně činí 8.050 Kč/měsíc + DPH. Rutinní provoz je plánován od 16. 03. 2015. 
Zajišťující odbor KÚ doporučuje radě města schválení uvedených smluv. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva zkušební místnost autoškol 

B - smlouva o poskytování služeb 
 
Přijaté usnesení: 102/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pronájem nebytového prostoru o výměře 23,69 m
2
 umístěného v kancelářském 

komplexu na ul. Šumavská 416/15, 628 00 Brno, na dobu neurčitou od 04. 03. 
2015 za nájemné 200 Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby 90 Kč/m

2
/měs. se 

společností INFOND, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Novolíšeňská 
2678/18, 628 00 Brno, IČ 24207543, zastoupená Ing. Pavlem Košťálem - 
předsedou představenstva. 

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

21/1. Zřízení další zkušební místnosti autoškol 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Přijaté usnesení: 103/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování datových služeb mezi 

městem Kuřim a společností TECHNISERV IT, spol. s r.o., se sídlem Traťová 
574/1, 619 00 Brno, IČ 26298953 pro potřeby zkušební místnosti autoškol 
v kancelářském komplexu na ul. Šumavská 416/15, 628 00 Brno, na dobu 
neurčitou od 04. 03. 2015 za cenu 1.090 Kč/měs. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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22. Licenční smlouva FAMILY POINT 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
V souladu s prioritami Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Kuřim pro cílovou skupinu Rodiny s dětmi vznikl v roce 2011 v objektu Wellness Kuřim 
FAMILY POINT - prostor určený pro rodiče a prarodiče s dětmi, kteří si vyřizují různé záležitosti ve 
města. FP je rovněž určen i seniorům, kteří zde mají možnost vyhledávat potřebné informace na 
internetu. 
 
FP nabízí kultivovaný prostor pro péči o dítě - nakrmení, přebalení, dětský koutek pro klidovou činnost, 
bezplatný přístup na internet, bezbariérový přístup, rozvoj společenských kontaktů uživatelů. 
Z vlastních prostředků je tato místnost vybavena kobercem, přebalovacím pultem s podložkou, 
pohovkou vhodnou pro kojení, úložným prostorem, mikrovlnnou troubou pro ohřev dětské stravy, 
dětským nábytkem (2 stolečky a židličky), hračkami a knížkami. Vedlejší místnost je určena pro 
úschovu kočárků. 
Z první dotace JMK v roce 2011 ve výši 20.000 Kč byl zakoupen počítač a monitor, rohový stolek pod 
počítač, židle k počítači a označení FP. V roce 2012 získalo Město Kuřim další dotaci ve výši 10.000 
Kč na dovybavení FP. Bylo zakoupeno polohovací lehátko, dětská židle vysoká, kojící polštář, knížky, 
hračky, knihovna a láhev na ohřev kojeneckých lahví. 
V rámci činnosti FP byl zahájen prodej panenek pro UNICEF. Projekt "Adoptuj panenku a zachráníš 
dítě" je zaměřen na získání finančních prostředků na podporu očkovacích programů UNICEF. 
Z ohlasů uživatelů je patrné, že tato služba ve městě chyběla a je vyhledávána a hojně využívána. 
Zřizovatelem projektu FP je město Brno, realizátorem je Centrum pro rodinu a sociální péče v Brně. 
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů je nutné, aby jednotlivé FP uzavřeli s Centrem pro rodinu a sociální péči Licenční smlouvu 
pro výkon souboru práv duševního vlastnictví, které tvoří národní ochrannou známku FAMILY POINT 
místo pro rodinu® (dále jen Smlouva). Předmětem této smlouvy je postoupení nabyvateli (Město 
Kuřim) souhrnu chráněných práv duševního vlastnictví, které tvoří národní ochrannou známku 
FAMILY POINT místo pro rodinu®, k jejímu využití pro činnosti služby Family Point místo pro rodinu®. 
 
Odměna za licenci a postoupení know-how se nestanovuje. Náklady, spojené s registrací této smlouvy 
u Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví a jednorázovou paušální částku 360 Kč jako odměnu 
za další šíření výtvarného díla, a to pro autorku loga služby FAMILY POINT místo pro rodinu® 
a dalších výtvarných prvků, je povinen uhradit nabyvatel. 
 
Přílohy: A - licenční smlouva FP 
 
Přijaté usnesení: 104/2015 - RM souhlasí s uzavřením Licenční smlouvy č. FP 10 pro výkon 

souboru práv duševního vlastnictví, které tvoří národní ochrannou známku FAMILY 
POINT místo pro rodinu®, pro provoz základního místa FAMILY POINT místo pro 
rodinu® v Jihomoravském kraji. 

 
Přijaté usnesení: 105/2015 - RM souhlasí s úhradou nákladů spojených s registrací této smlouvy 

u Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví v Praze do 14 dnů od zaregistrování 
smlouvy. 

 
Přijaté usnesení: 106/2015 - RM souhlasí s úhradou jednorázové paušální částky 360 Kč jako 

odměnu za další šíření výtvarného díla, a to pro autorku loga služby FAMILY 
POINT místo pro rodinu® a dalších výtvarných prvků. 

 
Přijaté usnesení: 107/2015 - RM určuje jako odpovědnou osobu, která má na starost realizaci 

a provoz Family Pointu místo pro rodinu® v Kuřimi, referentku odboru sociálních 
věcí a prevence Renátu Maláskovou, DiS. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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23. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim připravuje rekonstrukci Kulturního domu Kuřim (dále jen „KD“). Dle posledních informací 
nebude rekonstrukce započata dříve než na podzim 2015. 
Stávajícím nájemcům nebytových prostor končí nájemní smlouvy dne 31. 03. 2015. 
OMP učinil u nájemců nebytových prostor dotaz, zda by chtěli v nájmu i nadále pokračovat. Všichni 
oslovení nájemci - AT-PLAY s.r.o., David Hedbávný, Alena Bartáková, Bohuslav Bednář, Martin 
Pospíšil i sdružení K dur - vyjádřili souhlas s nájmem za stávajících podmínek. 
Pan Hedbávný navíc projevil zájem o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 1811 k. ú. 
Kuřim o výměře 30 m

2
 k provozování letní zahrádky. Společnost AT-PLAY s.r.o. také požádala 

o nájem části pozemku parc. č. 1809 k. ú. Kuřim o výměře 34 m
2
 k provozování letní zahrádky. 

OMP proto předkládá RM ke schválení záměry na pronájem nebytových prostor do 31. 08. 2015 dle 
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
 
Přijaté usnesení: 108/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 94,5 

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

p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 01. 04. 2015 do 31. 08. 2015 
za nájemné 106,78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby společnosti AT-PLAY s.r.o., 

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

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

23/1. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 109/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1809 k. ú. 

Kuřim o výměře 34 m
2
 na dobu určitou od 01. 04. 2015 do 31. 08. 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. 

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

23/2. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 110/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 

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

p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 01. 04. 2015 do 31. 08. 2015 
za nájemné 99,08 Kč/m

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

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

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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23/3. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 111/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1811 k. ú. 

Kuřim o výměře 30 m
2
 na dobu určitou od 01. 04. 2015 do 31. 08. 2015 za 

nájemné 1.775 Kč panu Davidu Hedbávnému, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
IČ 74323806 za účelem zřízení letní zahrádky. 

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

23/4. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení 112/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 25 

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

na pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 01. 04. 2015 do 
31. 08. 2015 za nájemné 81,12 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby paní Aleně 

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

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

23/5. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 113/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m

2
 umístěné 

v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku 
p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 01. 04. 2015 do 31. 08. 
2015 za nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Bohuslavu Bednářovi, trvale bytem xxxxxx 

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

23/6. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 114/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m

2
 umístěné 

v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku 
p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 01. 04. 2015 do 31. 08. 
2015 za nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Martinu Pospíšilovi, trvale bytem xx 

xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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23/7. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 115/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (obřadní síň) 

umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na 
pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 01. 04. 2015 do 
31. 08. 2015 za nájemné 417 Kč občanskému sdružení K dur, se sídlem Tyršova 
81, Kuřim, IČ 26563223 za účelem konání zkoušek pěveckého souboru K dur. 

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

24. Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 

celkem 2014  hlavní činnost  vedlejší činnost 
 
Příjmy celkem:   14.609.002,46 Kč 13.937.014 Kč  671.988,46 Kč 
z toho vlastní příjmy    9.453.912,46 Kč   8.782.255 Kč  671.988,46 Kč 
           příspěvek zřizovatele   4.179.476 Kč    4.189.476 Kč     0 
           příspěvek MPSV       731.000 Kč        731.000 Kč     0 
           příspěvek z EU         45.000 Kč         45.000 Kč     0 
           ÚP        178.807 Kč      178.807 Kč     0 
           program kul.,spolk. činnosti   10.476 Kč         10.476 Kč     0 
 
Výdaje celkem:  13.947.071,87 Kč 13.412.652,46 Kč 534.419,41 Kč 
 
Hospodářský výsledek:     661.930,59 Kč       524.361,54 Kč 137.569,05 Kč 
 
Odůvodnění: 
Hospodářského výsledku organizace bylo dosaženo z důvodu úsporného opatření v částce cca 40 tis. 
Kč, vykonáváním doplňkové činnosti cca 138 tis. Kč, získáním dotace z Úřadu práce v částce cca 179 
tis. Kč, zbylá část vznikla úsporou mzdových prostředků z důvodu dlouhodobých neschopností 
zaměstnanců a nevyplacení roční odměny ředitelce. 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: dle odůvodnění vzniku hospodářského výsledku 
ředitelka organizace Centra sociálních služeb Kuřim navrhuje převod zisku ve výši 661.930,59 Kč do 
fondů organizace a to takto: do rezervního fondu 181.930,59 Kč a do fondu odměn 480.000 Kč. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16:38 hod. P. Ondrášek. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – paní ředitelka zatím neposlala informace o odlehčovací službě. 
 
Přijaté usnesení: 116/2015 - RM schvaluje rozbor hospodaření za rok 2014 a účetní závěrku Centra 

sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, P. Ondrášek). 
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24/1. Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
 
Na jednání se vrátil v 16:40 hod. P. Ondrášek. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – jde nám o tvorbu rezervního fondu – potřebujeme objekt opravit. Neví, jak mají nastaven 
mzdový systém. 
J. Vlček – navrhuje polovinu částky. 
D. Holman – navrhuje do rezervního fondu částku 480.000 Kč a do fondu odměn částku 181.930,59 
Kč. Školy dostaly na odměnách daleko méně. 
P. Ondrášek – s tím souhlasí. Co znamená doplňková činnost? 
D. Holman – telefonicky kontaktovat paní Tesařovou – ekonomku Centra sociálních služeb. 
D. Sukalovský – neví, zda mohou nařídit odvod peněz. Nyní tento materiál stahuje z jednání a bude 
předložen po jeho dostatečném projednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje převod výsledku hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim za rok 2014 do rezervního fondu organizace v částce 
181.930,59 Kč a fondu odměn organizace v částce 480.000 Kč. 

 
 
 

25. Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace k 01. 01. 
2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Z důvodu pořízení nového majetku došlo ke změně odpisového plánu na rok 2015 v Centru sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. 
 
Přílohy: A - odpisový plán 
 
 
Přijaté usnesení: 117/2015 - RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim na rok 

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

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

- optimalizaci sítě organizační struktury organizace včetně k dosažení úsporných opatření 

- osobní podíl na realizaci zakázek organizace. 

 
Za výsledky v práci ředitelky navrhuji RM přiznání odměny ve výši ........... Kč. 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – tento materiál stahuje z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, příspěvková 

organizace odměnu za rok 2014 ve výši dle zápisu. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:05 S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

27. Společenské a kulturní centrum - zrušení zadávacího řízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí 
zadavatele o zrušení zadávacího řízení 
Název (předmět) zakázky - Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
Evidenční číslo v knize zakázek - VZ-OI-2015-001 
Zajišťující odbor (ZO) - OI 
Opakované zadávací řízení na výše uvedenou akci bylo zahájeno 23. 01. 2015. Dne 25. 02. 2015 
proběhlo 1. jednání komise, na kterém proběhlo otevírání obálek s nabídkami, nabídku podalo celkem 
5 uchazečů. Dne 03. 03. 2015 proběhlo 2 jednání komise, komise posoudila nabídky z hlediska toho, 
zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku, dále z hlediska splnění zákonných požadavků 
a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. U všech pěti nabídek nebyl splněn 
požadavek na nejvýše přípustnou hodnotu nabídkové ceny, která byla v zadávací dokumentaci 
stanovena ve výši 74.859.981 Kč bez DPH, hodnotící komise neprovedla hodnocení, neboť byly 
nabídky všech uchazečů vyřazeny. OI doporučuje radě města schválení rozhodnutí o vyloučení 
uchazečů - OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., KALÁB - stavební firma, spol. s r.o., PKS stavby a.s., PORR 
a.s., z účasti v zadávacím řízení a dále doporučuje schválení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
dle příloh. 
 
Přílohy: A - zrušení zadávacího řízení 
 
Přijaté usnesení: 118/2015 - RM souhlasí s rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti 

v zadávacím řízení a s rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení 
významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské 

a kulturní centrum v Kuřimi“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod 

ev. číslem 506292. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

28. Dodatek č. 1 k SoD - Dodávka a montáž mobilní tribuny na 
stadion Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim“ žádá OI schválení 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
 
Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla. 
 
OI provedlo výběrové řízení na dodávku a montáž mobilní tribuny. Poté bylo podle pokladů vítězného 
uchazeče provedeno výběrové řízení na stavební práce, které je nutné provést před osazením tribuny. 
V těchto dnech jsou stavební práce řádně dokončeny a v příštím týdnu bude tribuna dodána 
a montována. 
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Návrh termínu ukončení díla: 

Termín ukončení díla dle Dodatku č. 1   20. 03. 2015 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 119/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2014/D/0106 na akci „Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim“ se 
společností GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., se sídlem Nová Ves 35, 739 11 
Frýdlant nad Ostravicí, IČ 28570987, který spočívá ve změně termínu dokončení 
díla. 

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

29. Územní studie dopravního řešení ul. Tišnovská, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Územní studie dopravního řešení na ul. Tišnovská v Kuřimi zpracovával ateliér DPK s.r.o. s termínem 
dokončení do 31. 12. 2014. Tato studie byla předána až v únoru 2015. Finanční prostředky z ORG 
1 008 000 000 Projekty a studie ve výši 96.800 Kč včetně DPH byly vyčleněny usnesením Rady 
města č. 327/2014 ze dne 11. 06. 2014. 
Faktura byla předána 27. 02. 2015. 
Žádáme o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1 008 000 000 Projekty a studie na letošní rok. 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – je to hotové, faktura nebyla dodána do konce roku. Finanční prostředky se musí vyčlenit 
znovu. 
 
Přijaté usnesení: 120/2015 - RM schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 96.800 Kč 

z ORG 1 008 000 000 Projekty a studie na Územní studii dopravního řešení na ul. 
Tišnovská v Kuřimi. 

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

30. Smlouva o právní pomoci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Již od roku 2010 spolupracuje město Kuřim s advokátní kanceláří Golas & Vovesná. Smlouva byla 
uzavřena na dva roky, její platnost skončila uplynutím doby k 31. 12. 2014. Žádáme radu města 
o schválení smlouvy o právní pomoci na další dva roky. Dosavadní spolupráci hodnotíme jako 
výbornou a některé soudní spory svěřené této kanceláři nejsou dosud skončené. 
 
Přílohy: A - smlouva o právní pomoci 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – spolupráce byla vždy dobrá. 
 
Přijaté usnesení: 121/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právní pomoci s advokátní 

kanceláří JUDr. Milan Golas & Mgr. Andrea Vovesná, IČ 71333410, se sídlem 
Brno, Dvořákova 13, na dobu určitou dvou let. 

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



 
 

 

22 

 

31. Různé 
 
D. Holman – ptá se, kolik může stát oprava břehu potoka u sokolovny? 
S. Bartoš – zatím neví. Bude zde mít společnost se speciální technikou, tak s nimi bude toto 
konzultovat. 
 
 
D. Holman – ptá se na podlahu v Klubu kotelna? 
S. Bartoš – provedla se dílčí opatření na chodbě, vypadá to, že by to mohlo být vhodné a použije se 
na plochu v sále. 
 
 
D. Holman – dotace Programu finanční podpory města – zákon se změnil a je potřeba upravit pravidla 
a vše předložit do dalšího jednání zastupitelstva. 
A. Zimmermannová – interní auditorka bude změny chystat a bude se k tomuto předkládat materiál do 
jednání v dubnu 2015. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:25 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 04. 03. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 02. 2015 
 1A - plnění usnesení RM do 25. 02. 2015 
2 Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 947/23 
3 Zuzana Krňávková - žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu 
4 Miloslav Pospíšil - splátkový kalendář 
5 Manž. Karel a Helena Maláskovi, Jan Malásek – společný nájem bytu 
6 Lukáš Fryč – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
7 Výměna bytu č. 1002/14 
8 Havlínovi Petr a Drahoslava - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
9 Vlasák Luboš – pachtovní smlouva 
10 Manželé Bočkovi – věcné břemeno přístupu 
 10A - situace 
 10B - situace 
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 10C - geometrický plán 
 10D - kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene 
11 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Přeložka STL plynovodů v rámci akce 

Centrum obchodu a služeb Kuřim, ul. Blanenská“ 
 11A - GP č. 3150-80/2014 
 11B - GP č. 3199-173/2014 
 11C - smlouva 
12 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Přeložka VTL plynovodů a kabelové 

přípojky NN pro novou VTL RS plynu“ 
 12A - GP č. 3151-84/2014 
 12B - GP č. 3200-174/2014 
 12C - smlouva 
13 KM development s. r. o. – žádost o pronájem části pozemku na letní zahrádku 
 13A - situace 
 13B - situace 
 13C - vyjádření Povodí Moravy, s. p. 
14 HERBASTAR, spol. s r.o. – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
 14A - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
15 Waldová Simona, Brno - žádost nájem části pozemku parc. č. 2139 v k. ú. Kuřim 
 15A - situace 
16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2011/B/003 
 16A - dodatek č. 1 Spolek zdravotně postižených 
17 Zahájení zadávacího řízení - dodatečné zateplení stropu radnice 
 17A - výzva 
18 Úprava názvu projektu 
19 Strategický plán města Kuřim 
 19A – strategický plán 
20 Dodatek č. 17 k mandátní smlouvě 
 20A - dodatek č. 17 k mandátní smlouvě a příloha 
 20B - skutečnost roku 2014 
 20C - investice města 
21 Zřízení další zkušební místnosti autoškol 
 21A - smlouva o nájmu nebytových prostor 
 21B - smlouva o poskytování služeb 
21/1 Zřízení další zkušební místnosti autoškol 
22 Licenční smlouva FAMILY POINT 
 22A - licenční smlouva FP 
23 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
23/1 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
23/2 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
23/3 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
23/4 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
23/4 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
23/5 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
23/6 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
24 Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2014 
24/1 Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2014 
25 Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace k 01. 01. 2015 
 25A - odpisový plán 
26 Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za r. 2014 
27 Společenské a kulturní centrum - zrušení zadávacího řízení 
 27A - zrušení zadávacího řízení 
28 Dodatek č. 1 k SoD - Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim 
 A - dodatek č. 1 
29 Územní studie dopravního řešení ul. Tišnovská, Kuřim 
30 Smlouva o právní pomoci 
 30A - smlouva o právní pomoci 


