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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 11/2015 konané dne 8. 4. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 

členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:30 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil v D. Holman a P. Ondrášek. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 4. 2015 

2 Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1172/2 

3 Romana Mojžíšová – nájemní smlouva 

4 Pavlína Musilová – odložení žádosti o pronájem bytu 

5 Sociální bydlení Tišnovská – nájemní smlouva 

6 Pověření vedoucí OMP 

6/1 Pověření vedoucí OMP 

7 Zuzana Krňávková – žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu 

8 Jana Faltýnková - žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu 

9 Jakešová Marie - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 

10 Slavíčkovi Miroslav a Jana - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 

11 Manželé Kolosinských - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 

12 Vyřazení majetku města 

13 Bezpečnostní služba pro Město Kuřim 

13/1 Bezpečnostní služba pro Město Kuřim 

14 Zahájení zadávacího řízení - Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim 

15 Kronika města za rok 2014 

16 Zpráva o činnosti odboru investičního 

17 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2014 

17/1 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2014 

18 Rozdělení výsledku hospodaření CSS Kuřim za rok 2014 

18/1 Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za r. 2014 
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19 Prodloužení projektu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu 
standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí na základě výzvy C2 MPSV ČR 

20 Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

21 ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 
projektová dokumentace – zápis z 1. KV 

22 Wellness Kuřim - Komínový optimalizátor eCOMAT 

23 Bc. Kateřina Jarošová - změna příjmení nájemce 

24 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 4. 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: 187/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 4. 

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

2. Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1172/2 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Jan Pěnička a paní Lenka Pěničková, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou společnými 
nájemci bytové jednotky č. 1172/2 umístěné ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 
1172, 1173 v ul. Tišnovská, postaveného na pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 30. 4. 2015. 
Rozsudkem Okresního soudu Brno - venkov, jednací číslo 5 C 166/2013-20 ze dne 11. 6. 2014 bylo 
manželství rozvedeno. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 8. 2014. 
Přípisem ze dne 13. 1. 2015 požádal pan Jan Pěnička o vyškrtnutí z nájemní smlouvy. V přípise 
uvádí, že se na adrese Tišnovská 1172, Kuřim od 1. 12. 2014 nezdržuje, nepodílí se na placení 
nájemného a nemá zájem o udržování této bytové jednotky. Souhlasí, aby se výlučným nájemcem 
bytové jednotky č. 1172/2 stala paní Lenka Pěničková. 
Vzhledem k tomu, že je stávající nájemní smlouva uzavřena do 30. 4. 2015, bude nová nájemní 
smlouva uzavřena pouze s paní Lenkou Pěničkovou s účinností od 1. 5. 2015. 
 
Přijaté usnesení: 188/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Lenkou Pěničkovou, 

trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxx jejímž předmětem je nájem bytu č. 1172/2 
umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 
postaveného na pozemku parc. č. 2747/1 v ul. Tišnovská 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, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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3. Romana Mojžíšová – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 23. 3. 2015 proběhlo výběrové řízení (dle pořadníku č. 35) na obsazení bytové jednotky č. 820/1 
(1+1) umístěné v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 820 v ul. Zborovská a č. p. 821, 822, 
a 823 v ul. nám. Osvobození postaveného na pozemku parc. č. 1836, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
K výběrovému řízení bylo pozváno celkem osm uchazečů, a to paní Romana Mojžíšová, paní Gabriela 
Danihelová, paní Lenka Steinhauserová, paní Pavlína Musilová, paní Monika Vlková, paní Lucie 
Dvořáková, paní Jana Světničková a manž. Mikuláškovi. Za paní Romanu Mojžíšovou se na základě 
plné moci zúčastnila její matka, paní Vlasta Mojžíšová. Paní Steinhauserová svou žádost o pronájem 
bytu zrušila z důvodu koupi vlastního bytu. Paní Musilová se ještě před konáním výběrového řízení 
omluvila z neúčasti na výběrovém řízení, a to z rodinných důvodů. Paní Danihelová, paní Dvořáková 
a paní Světničková se na výběrové řízení bez omluvy nedostavily. Mezi zúčastněnými došlo k dohodě, 
že nabízenou bytovou jednotku obsadí paní Romana Mojžíšová. Paní Mojžíšová souhlasí 
s přestěhováním ke dni 1. 5. 2015. 
Vzhledem k tomu, že byt prošel v roce 2014 rekonstrukcí (nová elektroinstalace, etážové topení, nová 
plastová okna, rekonstrukce koupelny, nová kuchyňská linka, renovace dřevěné podlahy) navrhuje 
OMP mírné zvýšení nájemného za 1 m

2
. Navrhovaná výše nájemného činí 65 Kč/m

2
 (oproti 

stávajícímu 56 Kč/m
2
). Nájemné za celý byt č. 820/1 se zvýší měsíčně o cca 464 Kč. Toto zvýšení 

bylo s potenciálním nájemcem bytu osobně projednáno a vyslovil s ním souhlas. 
 
Přijaté usnesení: 189/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Romanou Mojžíšovou, 

trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx jejímž předmětem je nájem bytu č. 820/1 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 820 v ul. Zborovská a č. 
p. 821, 822, a 823 v ul. nám. Osvobození postaveného na pozemku parc. č. 1836, 
vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 30. 4. 2016 za nájemné ve výši 65,- 
Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

4. Pavlína Musilová – odložení žádosti o pronájem bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Pavlína Musilová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je od 5. 9. 2013 v evidenci žadatelů 
o pronájem obecního bytu. Paní Musilová byla zařazena v roce 2014 do pořadníku č. 34 i následně do 
pořadníku č. 35, který je nyní aktuální. 
Paní Musilová se v loňském roce zúčastnila dvou výběrových řízení, v žádném však neuspěla 
a obecní byt nezískala. 
 
Dne 23. 3. 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení bytové jednotky č. 820/1, 1+1, umístěné 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 820 v ul. Zborovská a č. p. 821, 822, a 823 v ul. nám. 
Osvobození postaveného na pozemku parc. č. 1836, vše v obci a k. ú. Kuřim. Paní Musilová byla 
pozvána k výběrovému řízení, dne 18. 3. 2015 byla i na prohlídce předmětné bytové jednotky. 
Paní Musilová se však OMP předem omluvila, že se výběrového řízení nezúčastní, a to z rodinných 
důvodů (úmrtí v rodině). 
Neúčastí na VŘ naplnila ustanovení čl. 5, odst. 5) Pravidel města Kuřim č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách (dále jen „pravidla“), který zní: 
5) Žádost žadatele, jenž nabízený byt odmítl nebo se k výběrovému řízení nedostavil osobně ani 
prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce, bude odložena a po dobu 2 let nebude žadatel do 
pořadníku zařazován. Výjimku z tohoto ustanovení uděluje na základě písemné žádosti rada města 
svým usnesením. 
Paní Musilová proto požádala, aby její žádost o pronájem bytu nebyla odložena a aby byla i nadále 
zařazována do pořadníku žadatelů o byt. 
 
OMP dává radě města ke zvážení udělení požadované výjimky. 
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Na jednání se dostavila v 14:37 hod. D. Holman a Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru 
majetkoprávního. 
 
Přijaté usnesení: 190/2015 - RM uděluje výjimku z ustanovení v Čl. 5 odst. 5) Pravidel města Kuřimi 

č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, paní Pavlíně 
Musilové, trvale bytem Bezručova čtvrť 1119, Kuřim a schvaluje zařazení žádosti 
o pronájem bytu paní Pavlíny Musilové do následujícího pořadníku žadatelů 
o pronájem obecního bytu. 

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

5. Sociální bydlení Tišnovská – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. 892/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 postaveného na pozemku parc. č. 2747/1 v ul. Tišnovská, vše v obci 
a k. ú. Kuřim. Tato bytová jednotka byla v roce 2014 zrekonstruována a rozdělena na dvě bytové 
jednotky - pro jednotlivce a pro rodiny s dětmi. Změnou prohlášení vlastníka ze dne 18. 2. 2015 bylo 
rozdělení bytové jednotky č. 892/1 zaznamenáno do katastru nemovitostí. Menší bytová jednotka 
(1+kk) nově nese označení 892/1 a větší (2+kk) 892/5. 
 
Bytová jednotka č. 892/5 bude od 1. 5. 2015 neobsazená nájemcem. OSVP navrhlo do této bytové 
jednotky ubytovat paní Zdeňku Láníkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská 
Bítýška s rodinou. OMP nemá námitek proti uzavření nájemní smlouvy s paní Láníkovou a navrhuje 
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou tří měsíců s možností prolongace. 
RM přijala na své schůzi dne 13. 11. 2014 usnesení č. 602/2014, kterým byla stanovena výše 
nájemného v bytě č. 892/1 na 56 Kč/m

2
/měs. 

 
Diskuse: 
J. Viktorinová – umístění paní Láníkové je na základě doporučení odboru sociálních věcí a prevence. 
D. Sukalovský – bylo by lépe udělit jí zde trvalý pobyt, aby město mohlo pobírat příspěvek. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14:40 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 191/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Zdeňkou Láníkovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. 892/5 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 v ul. Tišnovská postaveného na pozemku parc. č. 
2747/1 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 31. 7. 2015 s možností 
prolongace za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

6. Pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 5. 12. 2012 přijala toto usnesení: 
679/2012 
RM pověřuje vedoucího Odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim podepisováním žádostí o změnu 
zákazníka s dodavateli elektrické energie a zemního plynu v obecních bytech. 
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Město Kuřim bylo ke dni 31. 12. 2014 vlastníkem 186 bytů. V posledních letech došlo k nárůstu 
pohybu nájemců v bytech - výpovědi nájmu, dohody o ukončení nájmu, výměny bytů. Při každé změně 
nájemce v bytě je nutné provést přepis dodávky elektřiny a zemního plynu buď z nájemce, který se 
stěhuje jinam na město Kuřim nebo naopak z města Kuřim na nového nájemce. Vždy je nutné požádat 
dodavatele komodit o změnu zákazníka. 
Na základě požadavku starosty města doporučuje OMP přijaté usnesení č. 679/2012 zrušit a schválit 
nové, kterým bude rozšířeno pověření vedoucí OMP k podepisování nejen žádostí o změnu 
zákazníka, ale i samotných smluv (o dodávce komodity, o distribuci). 
 
Přijaté usnesení: 192/2015 - RM ruší usnesení č. 679/2012 ze dne 5. 12. 2012. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

6/1. Pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 193/2015 - RM pověřuje vedoucí Odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim 

podepisováním žádostí o změnu zákazníka s dodavateli elektrické energie 
a zemního plynu, dále podepisováním plných mocí pro potřeby změny zákazníka 
komodity, návrhů na ukončení smluv o dodávce komodity a veškerých smluv 
souvisejících se změnou zákazníka komodity. Toto pověření se týká pouze přepisu 
energií v obecních bytech. 

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

7. Zuzana Krňávková – žádost o prominutí podmínky při přidělování 
obecního bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Zuzana Krňávková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
 
OMP tento příspěvek předložil na schůzi RM dne 4. 3. 2015 a navrhl usnesení ve znění: 
„RM souhlasí s prominutím nepřetržitého pětiletého trvalého pobytu v Kuřimi paní Zuzany Krňávkové, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 Čl. 5 odst. 3) a souhlasí se 
zapsáním žadatelky do pořadníku.“ 
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Navržené usnesení nebylo schváleno. RM však doporučila předložit materiál znovu s tím, že pokud 
bude RM v plném počtu, je možné, že bude navržené usnesení schváleno. OMP proto předkládá 
žádost paní Krňávkové znovu. 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – cílem pořadníku nebylo diskriminovat kuřimské občany, přestože pobyt ve městě 
přerušili. Nyní nepřidělujeme byt, nyní pouze promineme nepřetržitý pobyt. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:45 hod. P. Ondrášek a vrátil se D. Holman. 
 
 
D. Holman – nesouhlasí s prominutím. Pravidla platí pro všechny. 
J. Viktorinová – pravidla by se měla změnit. 
D. Holman – návrh změn pravidel může být předložen. 
J. Vlček – pravidla má, podklady si nechal od odboru majetkoprávního zaslat. Rád by se nad tím 
sešel. 
D. Sukalovský – kolik má město celkem bytů? 
D. Holman – městských je asi 900. 
J. Viktorinová – to už není pravdivé. Vznikly nové byty na Dílech apod. 
J. Vlček – žádá změnit pravidla pro přidělování bytů. 
 
Přijaté usnesení: 194/2015 - RM souhlasí s prominutím nepřetržitého pětiletého trvalého pobytu 

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

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

9. Jakešová Marie - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Paní Marie Jakešová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádala o pacht části pozemku 
parc. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře 103 m

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

RM schválila dne 20. 8. 2014 pod č. usnesení 421/2014 prodloužení nájemních smluv, jejichž 
předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim do 30. 9. 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. 9. 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 na dobu určitou do 
30. 9. 2015. 
 
Přijaté usnesení: 195/2015 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2972 k. ú. 

Kuřim o výměře 103 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 Marii Jakešové, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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10. Slavíčkovi Miroslav a Jana - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Manželé Miroslav Slavíček, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a Jana Slavíčková, bytem xxx 
xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádali o pacht části pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře 214 
m

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

RM schválila dne 20. 8. 2014 pod č. usnesení 421/2014 prodloužení nájemních smluv, jejichž 
předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim do 30. 9. 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. 9. 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 na dobu určitou do 
30. 9. 2015. 
 
Přijaté usnesení: 196/2015 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2972 k. ú. 

Kuřim o výměře 214 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 Miroslavu 

Slavíčkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a Janě Slavíčkové, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

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

11. Manželé Kolosinských - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Manželé Viktor Kolosinskij a Olena Kolosinska, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádali 
o pacht části pozemku parc. č. 1863 k. ú. Kuřim o výměře 21 m

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

831-832 ul. Zborovská“ v Kuřimi.  
Jedná se o volnou zahrádku. OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 1863 
k. ú. Kuřim. Výše pachtovného u pozemků využívaných jako zahrádka činí 2,- Kč/m

2
/rok (usnesení 

RM 66/2014 ze dne 19. 2. 2014). 
 
Přijaté usnesení: 197/2015 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1863 k. ú. 

Kuřim o výměře 21 m
2
 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 831-832 ul. 

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

2
/rok manželům Viktoru Kolosinskému a Oleně 

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

12. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle přílohy. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 198/2015 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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23. Bc. Kateřina Jarošová - změna příjmení nájemce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem nebytového prostoru č.847/10 (bývalá cukrárna) o velikosti 95,30 m

2
 

umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 845, 846, 847 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
S nájemcem tohoto nebytového prostoru, paní Bc. Kateřinou Nečasovou, IČ 64319911, je uzavřena 
nájemní smlouva č. 2012/O/0036 ze dne 14. 12. 2012. Nebytový prostor je pronajat za účelem 
provozování obchodního místa zřízeného za účelem styku s klienty ve věci finančního poradenství. 
Paní Nečasová požádala o změnu příjmení v nájemní smlouvě z důvodu změny rodinného stavu. 
OMP navrhuje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2012/O/0036, kterým dojde pouze ke změně 
příjmení nájemce. 
 
Přijaté usnesení: 199/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

č. 2012/O/0036 ze dne 14. 12. 2012, kterým dojde ke změně příjmení nájemce. 
Dodatek č. 1 bude znít na jméno Bc. Kateřina Jarošová. 

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

17. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
V příloze je předkládána Zpráva o činnosti společnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2014. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti WK 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:00 hod. Ing. J. Sojka – jednatel společnosti Wellness Kuřim, odešla Mgr. 
J. Viktorinová. 
 
 
Diskuse: 
J. Sojka – v letní sezoně nastal propad o cca 17 tisíc návštěvníků. Podařilo se to kompenzovat 
návštěvností vnitřní části. Měsíc listopad a prosinec 2014 nevyšel v kladných číslech, tzn. úhrnně je 
ztráta 800 tisíc Kč. Po započtení vydaných dárkových poukazů za 300 tisíc Kč je ztráta cca 500 tisíc 
Kč. Tuto dělí poměrnou částí na všechny střediska. 
P. Ondrášek – kdo Vám dělá daňové poradenství? 
J. Sojka – pan J. Jakubec. Co se týká personálu, byla větší fluktuace, došlo ke změně obsazení 
zaměstnanců na podkladně, kuchaře i dvou trenérů. Mají možnost získání dotací na různá školení 
např. jazykové, výpočetní a prodejní dovednosti pro pokladní i pro vedoucí středisek, rád by toho 
využil. 
J. Vlček – myslí si, že fitness má pouze mzdové náklady na trenéry a výdaje za energie. Nelze to 
porovnávat s bazénem. Proč je tedy fittness ve ztrátě? 
J. Sojka – některé trenéry musí najímat. Omezil tištěné reklamy, kampaně v rádiích. Mzdy zaujímají 
45 % veškerých nákladů, ostatní největší náklady jsou energie. 
P. Ondrášek – jaké jsou náklady na reklamu? 
J. Sojka – řekněme 0,5 mil. Kč. 
L. Ambrož – energie také dělí na střediska? 
J. Sojka – mají měřiče, ale fitness například měřiče nemá. Jedná se o 10 % celkových nákladů na 
středisko. 
J. Vlček – lze fitness pronajmout? 
J. Sojka – nelze zatím prostory pronajmout, udržitelnost je po dobu 5 let. Lhůta vyprší letos na podzim. 
Provoz je komplikovaný, nemyslí si, že by to přinášelo jen pozitiva. 
D. Holman – nyní pronájem nelze, i když on za sebe by nejraději pronajal restauraci. 
J. Sojka – náklady na provoz restaurace je 40 tisíc Kč za měsíc jen za energie. 
D. Holman – jaká je vůle a ochota podnikat za město v restauračním provozu? 
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J. Sojka – zpracoval výhody a nevýhody pronájmu. Zašle je radním. 
D. Sukalovský – v minulosti město restauraci na bazéně pronajímalo, byla to katastrofa. 
P. Ondrášek – jsou důvody, proč restauraci nepostoupit? 
J. Sojka – v restauraci je spousta vybavení, které je města. Neví, jak by fungovala spolupráce se 
zbytkem wellness – otevírací doba v souladu s ostatními službami. Dle zkušeností jiných wellness 
zařízení nájemníci neposkytují kvalitu, kterou by měli, nedodržují podmínky a neplatí včas nájemné 
a tím trpí kvalita celého komplexu. Stav na účtu byl vždy kladný, na mzdy i energie si vždy vydělají, 
stejně tak na marketing. 
D. Holman – ptá se, jak souvisí kogenerace s restaurací? 
J. Sojka – nyní tak, že přijde faktura, která je ponížená o to, co vyrobí kogenerace. Rád by znal 
stanovisko města, jestli je vůle restauraci pronajímat. Nyní zastavil investice do zařízení restaurace, 
když neví, jestli ji bude město pronajímat. 
J. Vlček – nyní musí být jasné, kolik by případného nájemce provoz restaurace stál? 
J. Sojka – nyní cca 40 tisíc Kč za energie a výši nájmu by si stanovilo město. Řekněme 60 tisíc Kč 
měsíčně. 
P. Ondrášek – v materiálu jsou uvedeny cíle pro r. 2015 – věří v ně, nebo je to spíše přání? Bylo by 
lépe upřesnit, u kterých středisek chceme zvýšit obrat a jak. 
J. Sojka – je přesvědčen, že je možné navržené cíle splnit. 
D. Holman – cíle jsou zavést opatření. 
P. Ondrášek – upřesňuje, že výsledky nevnímá negativně, naopak. 
J. Sojka – zašle klady a zápory případného pronájmu restaurace a náklady energií. 
J. Vlček – spíše by byl pro podnájem restaurace s tím, že p. Sojka by byl vedoucím areálu 
a podnájemce by byl povinen zodpovídat se za provoz restaurace právě jemu. 
J. Sojka – myslí si, že by vznikly provozní problémy, také by muselo dostat řekněme 10 zaměstnanců 
výpověď. 
 
Přijaté usnesení: 200/2015 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Wellness Kuřim s. r o. za rok 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

17/1. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje částku xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 201/2015 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 

uděluje jednateli Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši dle zápisu.  
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

22. Wellness Kuřim - Komínový optimalizátor eCOMAT 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Wellness Kuřim žádá RM o schválení investice ve výši 228.630 Kč vč. DPH na pořízení a instalaci 
dvou komínových optimalizátorů eCOMAT k technologické optimalizaci spalinové cesty od výrobce, 
společnosti KN environment s.r.o. 
Roční technologická úspora plynu by měla dle dodavatele této technologie činit 10 %. Návratnost 
investice je cca 1 rok. Prostředky budou použity ze schváleného rozpočtu ORG 1048 000 000 
WELLNESS IA - 15. Vzhledem k výhradnímu zastoupení dané technologie na našem trhu bude 
objednávka vystavena přímo na výhradního dodavatele F. E. M Full Energy Management s.r.o. bez 
výběrového řízení. 
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OI doporučuje radě města schválit investici a objednat zakázku bez výběrového řízení. 
 
Přílohy: A - prohlášení 
 
Přijaté usnesení: 202/2015 - RM schvaluje investici na pořízení a instalaci dvou komínových 

optimalizátorů eCOMAT ve výši 228.630 Kč vč. DPH pro Wellness Kuřim od 
společnosti F. E. M Full Energy Management s. r.o., IČ 03567583, se sídlem 
Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 709 00 Ostrava, který je výhradním dodavatelem 
zařízení. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešel v 15:57 hod. J. Sojka a dostavila se Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

8. Jana Faltýnková - žádost o prominutí podmínky při přidělování 
obecního bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Jana Faltýnková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je od 4. 9. 2013 v evidenci žadatelů 
o pronájem obecního bytu. Od 1. 1. 2014 došlo ke změně kritérií v žádosti o pronájem bytu. Dne 16. 3. 
2015 paní Faltýnkovou svou žádost z roku 2013 aktualizovala. 
Dle bodového hodnocení získala paní Faltýnková tři 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 Faltýnkové (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 Faltýnková by prominutím přetržky 
trvalého pobytu v Kuřimi tyto tři body získala. Tím by dosáhla min. stanovené hranice šesti bodů, která 
zajišťuje umístění do pořadníku žadatelů o byt. 
Dne 16. 3. 2015 požádala paní Faltýnková o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu. Paní 
Faltýnková bydlela v Kuřimi od svého narození (r. xxxx). V době od 8. 3. 2012 do 27. 11. 2013 měla 
přerušený trvalý pobyt v Kuřimi a bydlela s přítelem v Újezdě u Boskovic. Od listopadu 2013 má trvalý 
pobyt u své matky v Kuřimi, Na Královkách 883. 
 
OMP prominutí doporučuje; OSVP není paní Faltýnková z úřední činnosti známa, ani nepožaduje 
výplatu sociálních dávek. 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – upřesňuje počet dětí paní Faltýnkové. 
 
Přijaté usnesení: 203/2015 - RM souhlasí s prominutím nepřetržitého pětiletého trvalého pobytu 

v Kuřimi paní Jany Faltýnkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim dle Pravidel 
Města Kuřimi č. 1/2012 Čl. 5 odst. 3) a souhlasí se zapsáním žadatelky do 
pořadníku. 

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

13. Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
RM Kuřimi se na svém minulém jednání zabývala zakázkou „Bezpečnostní služba pro město Kuřim“. 
Na jednání byl přizván pan Libor Marada, zástupce společnosti MONIT plus, s.r.o., který seznámil 
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radní se svými námitkami proti vítězi (OP Security, s.r.o.) na uvedenou zakázku (vizte materiál pro 
minulé jednání RM). 
RM vyzvala společnost OP Security, s.r.o., aby se k uvedeným námitkám vyjádřila. Odpověď 
společnosti je v příloze. 
Po jednání RM zaslala společnost MONIT plus, s.r.o. dne 27. 3. 2015 ještě další námitku, která je také 
v příloze. 
 
Přílohy: A – námitka 

B - informace k zakázce OP Security 
 
Přijaté usnesení: 204/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezpečnostních službách se 

společností OP Security, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno, 
IČ 27744515 v celkové hodnotě 661.144 Kč s DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek) Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

13/1. Bezpečnostní služba pro Město Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Návrh usnesení: RM ruší zadávací řízení na zakázku „Bezpečnostní služba pro Město Kuřim“ pod 

ev. číslem D-OSVP-2015-001. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

14. Zahájení zadávacího řízení - Sanace spodní stavby MŠ 
Zborovská, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2015-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI, Honců 
 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci. Sanační práce spodní stavby jsou přípravou pro 
další fáze oprav budovy, zdivo je vlhké, množstvím anglických dvorků dochází k zatékání do objektu. 
Při opravách se bude jednat o odbourání stávajících angl. dvorků, jejich redukci a výměnu za menší 
plastové, částečný odkop terénu, provedení nové hydroizolace, na kterou naváže hydroizolační clona 
obvodového zdiva, které bude osekáno na omítku a natřeno vápenným nátěrem. Kolem objektu bude 
nová drenáž, dojde k rekonstrukci navazujících zpevněných ploch a okapových chodníků. 
Předpokládaná hodnota zakázky 2.036.447 Kč bez DPH. 
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  PaedDr. David Holman  
2. Mgr. Lenka Slámová   Mgr. Hana Němcová 
3. Stanislav Bartoš   Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Jindřiška Honců   Silvie Peřinová 
5. Ing. Pavel Landa   Ing. Pavel Šudák 
 
Přílohy: A - výzva 

B - smlouva 
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Na jednání se dostavil v 16:28 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá doplnit jako dalšího člena komise M. Mackovou a jako náhradníka V. Zejdu. 
 
Přijaté usnesení: 205/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zhotovení zakázky 

malého rozsahu s názvem "Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim", dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu se změnou. 

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

15. Kronika města za rok 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi na rok 2014. Návrh zpracovala 
kronikářka města Silvestra Novotná. Návrh byl členům rady zaslán e-mailem a členové rady byli 
vyzváni k zaslání případných připomínek. Žádné připomínky do dnešního dne doručeny nebyly, je tedy 
předkládán text v podobě navržené kronikářkou. 
 
Přílohy: A - kronika města 2014 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2014. 
 
 
 

16. Zpráva o činnosti odboru investičního 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Odbor zajišťuje: 

 předvýrobní a výrobní přípravu investičních akcí Města Kuřimi, zařazených do plánu investic 
podle priorit schválených ZM a RM  

 údržbu a opravy veřejného osvětlení, místních komunikací a chodníků, kanalizací a vodovodů, 
rozhlasu, dopravního značení, světelné signalizace křižovatky a přechodů 

 zajišťuje vedení GISu pro město Kuřim - pro využití pracovníky úřadu 
 agendu územního plánování Kuřimi a obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
 vede evidenci válečných hrobů. 
 agenda žádostí o dotace na investiční a neinvestiční projekty. 

 
Přílohy: A - činnost OI 2014 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá sepsat seznam aplikací, kterou jsou k dispozici a sepsat ke GISu a ostatním 
aplikacím manuál, včetně aplikací pro občany. 
 
Přijaté usnesení: 206/2015 - RM bere na vědomí činnost odboru investičního za rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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20. Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo zakázky: VZ-OI-
2014-001, žádá odbor investiční o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0066. 
 
V prosinci roku 2014 došlo ke změně č. 1 oproti projektové dokumentaci „Kuřim, vybudování 
oddílného systému kanalizace“, vypracovanou projekční kanceláří JV Projekt VH, s.r.o., 
aktualizovanou v listopadu 2013, a to konkrétně ve snížení počtu parkovacích stání ze dvou na jedno 
před rodinným domem č. p. 350 v ul. Hybešova. Tuto změnu rada města Kuřimi schválila dne 17. 12. 
2014 pod č. j. 668/2014. 
Změna č. 2: V únoru roku 2015 došlo k přeložce stávajícího vodovodu v délce cca 9 m, a to ve 
spodní části ul. Hybešova. V projektové dokumentaci se s přeložkou výše uvedeného vodovodu 
nepočítá.  Stávající vodovod z roku 1961 byl přeložen z důvodu nevhodného křížení nově vybudované 
dešťové kanalizace DN 800, nově vybudované splaškové kanalizační přípojky DN 100 a stávajícího 
vodovodu DN 100. Kanalizační stoku a přípojku je nutné dle standardů kanalizační sítě města Kuřimi 
v celé délce obetonovat a stávající vodovod se nacházel mezi těmito sítěmi. Z tohoto důvodu se 
zástupci města Kuřimi, zástupci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a zástupci 
zhotovitele rozhodli pro jeho přeložení cca o 1 m směrem do křižovatky silnice II. Třídy v ul. Tyršova. 
Jelikož se jedná o přeložení vodovodu a nikoliv jeho opravu, zhotovitel tedy provedl přeložení na 
náklady města Kuřimi. 
Změna č. 3: V projektu se neuvažuje ani s výměnou stávajícího vodovodu DN80 o celkové délce 
cca 21 m za nový. Po přeložení části vodovodu ve spodní části ulice (viz změna č. 2) se spol. 
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., rozhodla pro výměnu stávajícího vodovodního potrubí, a to mezi 
úsekem, který se bude překládat (dle harmonogramu v srpnu) a přeložkou, která se vyměnila nyní 
(změna č. 2). Jelikož se bude jednat o výměnu stávajícího potrubí za nové, hradí tuto částku spol. 
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 
Z důvodu výměny trub vodovodu (změna č. 3) byly pozdrženy stavební práce spol. AQUASYS s. r. o. 
na rekonstrukci splaškové kanalizace o 9 kalendářních dnů (24. 3. - odběr vzorků z provizorního 
vodovodu, 26. 3. - výkopové práce BVK, 27. 3. výsledky laboratorních zkoušek, 30. 3.  - likvidace 
stávajícího a pokládka nového vodovodního potrubí, 1. 4. zasypání a zhutnění výkopu). Společnost 
AQUASYS tedy žádá o možnost prodloužení termínu zadaného smlouvou. 
 
Předmětem dodatku (změna č. 2) jsou vícepráce v hodnotě 59.497 Kč bez DPH (71.991 Kč 

s DPH) neobsažené v projektové dokumentaci, a které jsou nezbytné k dokončení stavby. 

Jedná se o tyto práce spojené s přeložením vodovodu: 

- Hloubení rýh 
- Demontáž a likvidace stávajícího lit. potrubí DN 100 
- Montáž nového lit. potrubí, jednotlivých tvarovek, kolen, přírub 
- Obsypání potrubí, zajištění vodovodu proti vybočení 

 
Návrh nově sjednané ceny: 
Cena díla dle SoD   13.793.000 Kč bez DPH 16.689.530 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 1  13.852.497 Kč bez DPH 16.761.521 Kč vč. DPH 
 
Vícenáklady ve výši 59.497 Kč bez DPH na přeložení stávajícího vodovodu v délce 9m budou čerpány 
z ORG č. 1 149 000 000 „ Ul. Hybešova - oddílný systém kanalizace“. 
 
Dále je předmětem dodatku změna termínu dokončení (změna č. 3) vzhledem k neplánované 
opravě vodovodu v délce 21m společností BVK, a. s. dojde k posunutí termínu dokončení celého díla 
o 9 kalendářních dnů. Bod 3.2.1. se mění a nově zní: Zhotovitel se zavazuje dokončit celé dílo 
nejpozději do 405 kalendářních dnů od data předání a převzetí staveniště. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - situace 
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C - rozpočet 
D - žádost 

 
Přijaté usnesení: 207/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2014/D/0066 se společností AQUASYS s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - 
odkanalizování ul. Hybešova“, který spočívá v přípočtu víceprací a ve změně 
termínu dokončení. 

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

21. ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, projektová dokumentace – zápis z 1. VV 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s realizací zakázky ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit 
- novostavba, projektová dokumentace, proběhl dne 1. 4. 2015 - 1. výrobní výbor. Zpracovatel 
projektové dokumentace Ing. František Kala předložil koncept technického řešení novostavby. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – byla přiznána dotace z ministerstva financí. Musíme ctít parametry, které byly předloženy 
v žádosti. 
 
Přijaté usnesení: 208/2015 - RM bere na vědomí postup přípravy projektu ZŠ Kuřim Jungmannova 

vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace 
a souhlasí se závěry z 1. výrobního výboru ze dne 1. 4. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešel v 17:10 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

18. Rozdělení výsledku 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 kult. a 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 
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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: převod zisku ve výši 661.930,59 Kč do fondů 
organizace takto: do rezervního fondu 661.930,59 Kč a do fondu odměn 0 Kč. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – rada může nařídit odvod z rezervního fondu. Zastupitelstvo může snížit rozpočet. 
Nyní by počkal. Navrhuje dát do fondu odměn 0 Kč a zbytek dát do rezervního fondu. Dle jednání 
s ředitelkou vyplynulo zpracovat studii proveditelnosti na odlehčovací službu. 
D. Holman – spíše by to mělo zadat město. 
D. Sukalovský – ředitelka bude studii hradit ze svého rozpočtu. 
 
Přijaté usnesení: 209/2015 - RM schvaluje převod výsledku hospodaření Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275, Kuřin za rok 2014 do rezervního fondu organizace v částce 
661.930,59 Kč a fondu odměn organizace v částce 0 Kč. 

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

18/1. 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 (hlavně výměna oken v DPS a rekonstrukce rozvodů 

vody). 
 
Za výsledky v práci ředitelky navrhuji RM přiznání odměny ve výši ........ Kč. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 210/2015 - RM schvaluje ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 

příspěvková organizace odměnu za rok 2014 ve výši dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

19. Prodloužení projektu operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost na podporu standardizace orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí na základě výzvy C2 MPSV ČR 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Od února 2014 je město Kuřim zapojeno do Projektu C2 z operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00012, financovaného z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu dle výzvy C2 OPLZZ ve 100% nákladů. 
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Projekt je zaměřen na podporu standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kterými jsou dle 
§ 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon“) povinny se řídit orgány sociálně-právní ochrany dětí. Standardy kvality sociálně-právní 
ochrany dětí jsou souborem kritérií, nezbytných pro kvalitní výkon sociálně-právní ochrany dětí a jsou 
obsahem vyhlášky č. 473/2012 Sb. 
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany 
s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální 
integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. 
 
MPSV ČR nabídlo možnost prodloužit realizaci projektu „Podpora standardizace výkonu sociálně-
právní ochrany MěÚ Kuřim“. Prodloužení projektu bude o 2 měsíce, tj. ukončení projektu bude 
posunuto z 30. 6. 2015 do 31. 8. 2015. 
 
Přínosem prodloužení projektu je: 

· Možnost o 2 měsíce déle hradit mzdové náklady sociální pracovnice K. Němcové, DiS., 
z dotace a využít tak ušetřené prostředky z dotace, které byly městu schváleny; 

· Usnadnění personálního zajištění úseku SPOD v době prázdninového provozu; 
· Pracovnice OSPOD mohou o 2 měsíce déle využívat podporu supervizora - metodika 

a případně si doplnit účast na školeních. 
 
Prodloužení projektu organizačně znamená podání žádosti o změnu, kterou zpracuje projektový 
manažer hrazený z dotace. Náklady prodloužení projektu budou plně pokryty z úspor dotace. 
 
Přijaté usnesení: 211/2015 - RM schvaluje prodloužit realizaci projektu Podpora standardizace 

výkonu sociálně-právní ochrany MěÚ Kuřim, registrační číslo: 
CZ.1.04/3.1.03/C2.00012, financovaného z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu dle výzvy C2 OPLZZ ve 100% nákladů. Prodloužení projektu 
bude o 2 měsíce, tj. do 31. 8. 2015. 

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

24. Různé 
 
J. Vlček – na dalším jednání rady města bude předložen rozpočet na akci „Sportovec města Kuřimi“. 
P. Ondrášek – jako dárek budou poukázky do wellness, příjem se může započíst do dluhu. 
V nákladech akce to ale bude. 
J. Vlček – letos bude vyhlášeno méně kategorií. Zve všechny na udělení cen dne 23. 4. 2015 v 18 
hod. v Klubu kotelna na ul. Popkova. 
 
 
P. Ondrášek – v jakém stavu je projednávání změn v oblasti udělování dotací z Programu finanční 
podpory? Bylo by dobré, aby se k jednání sešel výbor sportovní a kulturní. Návrhy by mělo schválit 
zastupitelstvo dne 28. 4. 2015. Jak probíhá vyúčtování dotací ze strany žadatelů? 
A. Zimmermannová – proběhla schůzka s tajemnicemi výborů a interní auditorkou, formuláře budou 
upraveny podle zákona. Vyúčtování dotací řeší interní auditorka S. Ondrášková. 
 
 
D. Sukalovský – dne 18. 4. 2015 proběhne akce „Ukliďme Česko“. V Kuřimi budou dvě akce, jednu 
pořádá sdružení Spokojené díly, Ti budou čistit Mozovský potok a druhou pořádá město Kuřim 
a proběhne čištění Lučního potoka. Sraz je u tunýlku v ul. U Vlečky v 9 hod. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje změnit termín dalšího jednání rady města a to na úterý 21. 4. od 14 hod. 
Dále sděluje termíny akcí města Kuřimi: 
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Dne 10. 5. 2015 v 10:30 hod. slavnost ke dni osvobození, uctění památky u pomníku na nám. 
Osvobození a tematická výstava na zámku. 
Dne 30. 5. 2015 proběhne na zámeckém nádvoří od 15 hod. „Den národnostních menšin“. 
Dne 12. nebo 13. 6. 2015 chystá Wellness Kuřim akci „Hurá prázdniny“. 
Dne 21. 6. 2015 proběhne sraz veteránů a závod historických vozidel. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 8. 4. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 4. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1172/2 
3 Romana Mojžíšová – nájemní smlouva 
4 Pavlína Musilová – odložení žádosti o pronájem bytu 
5 Sociální bydlení Tišnovská – nájemní smlouva 
6 Pověření vedoucí OMP 
6/1 Pověření vedoucí OMP 
7 Zuzana Krňávková – žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu 
8 Jana Faltýnková - žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu 
9 Jakešová Marie - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
10 Slavíčkovi Miroslav a Jana - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
11 Manželé Kolosinských - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
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12 Vyřazení majetku města 
 12A - vyřazovací protokol 
13 Bezpečnostní služba pro Město Kuřim 
 13A - námitka společ. MONIT 
 13B - informace k zakázce OP Security 
13/1 Bezpečnostní služba pro Město Kuřim 
14 Zahájení zadávacího řízení - Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim 
 14A - výzva 

14B - smlouva o dílo 
15 Kronika města za rok 2014 
 15A - kronika města 2014 
16 Zpráva o činnosti odboru investičního 
 16A - činnost OI 2014 
17 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2014 
 18A - zpráva o činnosti WK 
17/1 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2014 
18 Rozdělení výsledku hospodaření CSS Kuřim za rok 2014 
18/1 Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za r. 2014 
19 Prodloužení projektu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu 

standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí na základě výzvy C2 MPSV ČR 
20 Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 A - dodatek č. 1 
 B - situace 
 C - rozpočet 
 D - žádost 
21 ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 

projektová dokumentace – zápis z 1. KV 
 21A - zápis 
22 Wellness Kuřim - Komínový optimalizátor eCOMAT 

22A - prohlášení 
23 Bc. Kateřina Jarošová - změna příjmení nájemce 


