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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 14/2015 konané dne 13. 5. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady 

města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,04 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 5. 2015 

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

3 RD Luční 740, Kuřim – Smlouva o připojení k distribuční soustavě – zvýšení 
rezervovaného příkonu 

4 Petr Halouzka – nájemní smlouva na dobu určitou 

5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Ján, lok. 9xRD, 
Kučerovský, p. č. 4487“ 

6 Trojanovi a Halustoková – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

7 Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

8 MŠ Zborovská - čerpání investičního fondu v roce 2015 

9 Oprava sociálního zázemí MŠ Zborovská - zahájení zadávacího řízení 

10 Rekonstrukce stadionu - dokončení závlahy zadního hřiště 

11 Dodatek č. 1 k SOD na akci" Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a Na 
Zahrádkách v Kuřimi" 

12 Optické kabely - SITEL spol. s r.o. 

13 Zápis komise stavební dne 27. 4. 2015 

14 Schválení zadávací dokumentace, členů hodnotící komise a dodavatelů k oslovení k 
zakázce D-KÚ-2015-001 "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim" 

15 Kupní smlouva - motorové vozidlo 

16 Schválení dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě se SMO u projektu "Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů ORP 

17 Souhlas s realizací projektu dotovaného z JMK: „Oprava oken a dveří v sociálním 
zázemí letního koupaliště v Kuřimi“ 

18 Dodatek č. 3 ke smlouvě na protierozní zatravněné pásy 

19 Žádost o příspěvek na činnost útulku pro kočky 
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20 Závěry komise pro životní prostředí 

21 Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 

22 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ Zborovská 

23 Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Tyršova 

24 Žádost o souhlas s čerpáním IF ZŠ Tyršova 

25 Dodatek ke smlouvě uzavřené s Věznicí Kuřim 

26 Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

27 Poskytnutí finančního příspěvku na osobní asistenci 

27/1 Poskytnutí finančního příspěvku na osobní asistenci 

28 Žádost o finanční příspěvek 

29 Žádost o dotaci na knihu 

30 Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 

31 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 

32 Rámcová kupní smlouva č. 3247 

33 UMaGASTRO, s.r.o. – neoprávněné užívání pozemků, Český svaz chovatelů, ZO Kuřim 
– ukončení smlouvy o výpůjčce, záměry 

33/1 UMaGASTRO, s.r.o. – neoprávněné užívání pozemků, Český svaz chovatelů, ZO Kuřim 
– ukončení smlouvy o výpůjčce, záměry 

34 Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

34/1 Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

34/2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

35 Manž. Báborovi – nájemní smlouva 

36 Společenství vlastníků jednotek domu Bezručova čtvrť 1101, 1102, 1103 – žádost o 
povolení instalovat plot 

37 Údržba mostu ev. č. 11-1 ul. Hybešova - schválení dodavatele 

38 Zakoupení užitkového vozidla pro CSS Kuřim 

39 Různé 

 
 
 

7. Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim - rozhodnutí 
o přidělení zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Rozhodnutí o přidělení 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 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM, RO z 20. 1. 2015 (3.200.000 Kč) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Předpokládaná hodnota zakázky byla nad 500 tis. Kč bez DPH. Výzva byla zveřejněna na webových 
stránkách města dne 13. 4. 2015 a sejmuta dne 29. 4. 2015. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem 
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celkem 6 společností. Nabídku odevzdalo 5 uchazečů. Na prvním jednání hodnotící komise dne 28. 4. 
2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování 
nabídkových rozpočtů proběhlo dne 4. 5. 2015 druhé jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
Do hodnocení nebyly zařazeny nabídky poř. č. 1, STAVOSAN spol. s. r. o. (nabídková cena 2.229.021 
Kč vč. DPH) a poř. č. 5, GEDASS, s.r.o. (nabídková cena 3. 217.714 Kč vč. DPH) z důvodů vynechání 
nacenění položek (podrobně uvedeno ve zprávě), nesouladné nabídky nešlo porovnat s ostatními 
nabídkami, byla by porušena zásada rovného zacházení. Zadavatel požadoval ve výzvě k podání 
nabídky ocenění všech položek uvedených v soupisu prací (výkazu výměr), v případě vynechání 
nacenění některých položek (položky) si zadavatel vyhradil právo nesouladnou nabídku vyřadit 
z hodnocení. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti DOLP stavební společnost s.r.o., se sídlem Brno, Bednářova 30a, okres Brno-
město, PSČ 619 00, IČ 49453190, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 3.037.989 
Kč vč. DPH. 
Nabídková cena je adekvátní vzhledem k rozpočtované ceně 3.386.667,79 Kč. 
 
Přílohy: A - sanace MŠ Zborovská 
 
Přijaté usnesení: 249/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim" a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností DOLP stavební společnost s.r.o., se sídlem Brno, Bednářova 
30a, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ 49453190, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 3.037.989 Kč vč. DPH. 

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

10. Rekonstrukce stadionu - dokončení závlahy zadního hřiště 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního) 
 
Předmětem zakázky je dokončení závlahy zadního hřiště ve Sportovním areálu Kuřim. 
 
V roce 2014 byla na zadním hřišti realizována hlavní větev závlahového systému, která je ze studny 
vedená po zadní straně hřiště, kolem restaurace až do areálu koupaliště. Nyní je potřeba dokončit 
jednotlivé větve vedoucí přes hřiště. Dodávku a montáž prováděla společnost 3KTrade, s.r.o. z Brna 
Šlapanic. Tato společnost prováděla rovněž závlahový systém předního hřiště před cca 10 lety. 
Každoročně tato společnost také provádí servis a zazimování systému na obou hřištích i na koupališti. 
 
OI ve spolupráci se správcem stadionu D. Břenkem provedl na dokončení závlahového systému 
poptávkové řízení, byly získány nabídky od třech dodavatelů. K posouzení nabídek se sešla hodnotící 
komise ve složení PaedDr. Holman, D. Břenek a S. Bartoš. Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena. 
 
1/ 3KTrade, s.r.o., Brno    285.781,40 Kč vč. DPH 
2/ Závlahy Jaroslav Hanousek, Vyškov  303.382 Kč bez DPH 
3/ PROFIGrass s.r.o., Brno   312.611 Kč vč. DPH 
 
OI doporučuje radě města nabídku společnosti 3KTrade, s.r.o. Tato společnost podala nejvýhodnější 
nabídku, v předchozích letech realizovala stávající závlahu, provádí servis a zazimování celého 
systému a práce byly provedeny řádně a v dobré kvalitě. 
 
Zakázka je kryta rozpočtem města ORG 1237 000 000 1 mil. Kč 
 
Příloha: A - nabídka 
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Přijaté usnesení: 250/2015 - RM souhlasí s realizací dokončení závlahy zadního hřiště ve 
Sportovním areálu Kuřim od společnosti 3KTrade, s.r.o. 

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

24. Žádost o souhlas s čerpáním IF ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 181.500 
Kč na nákup a instalaci komínových optimalizátorů eCOMAT, zařízení pro úsporu spotřeby plynu 
(vizte příloha A). 
Návrhy objednávek zaslala základní škole společnost F. E. M. Full energy management s.r.o., ale 
dodavatelem bude společnost KN environment s.r.o, na ni také bude vystavena objednávka (vizte 
přílohy B a C). 
Stav investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 18. 3. 2015 je 692.107,71 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF ZŠT 

B - objednávka komínových optimalizátorů ZŠT 
C - objednávka komínových optimalizátorů ZŠT – Kom. 

 
Diskuse: 
D. Holman – materiál stahuje z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ve výši 181.500 Kč na 
nákup a instalaci komínových optimalizátorů eCOMAT, zařízení pro úsporu plynu, 
dle žádosti. 

 
 
Na jednání se dostavil v 14:50 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

13. Zápis komise stavební dne 27. 4. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 27. 4. 2015 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 

- Opravy objektu ZUŠ - opravy fasády, stínící technika 
- Stavební úpravy areálu Neuman el. s. r. o. - parc. č. 2736/2, 2740, 2734, 2743, 2742, 2743/1, 

2737/2, 2739, 2745/4 v k. ú. Kuřim 
- Oplocení RD na pozemku parc. č. 2442/2 v k. ú. Kuřim 
- Kluziště za sv. Jánem - zastřešení 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14:54 hod. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
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D. Sukalovský – schvalují nedoporučení komise. 
PRO: 4. 
 
 
Na jednání se vrátil v 14:56 hod. D. Holman. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – došlo ke změně  
D. Holman – nejlépe by bylo vyhlásit záměr. 
S. Bartoš – pojetí architekta – dobře pracuje s místem, které tam vybylo. Projekt, který to nyní řeší, 
sdružil šatny a vešly se tam oba objekty. 
D. Holman – je nutno otevřít pro širší okruh zájemců. Ale parametry bude nutné citlivě nastavit. 
PRO: 5. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
D. Holman – pověřuje odbor investiční v součinnosti s odborem majetkoprávním přípravou záměru 
využití prostoru pro stavbu hokejové haly a pro podobné sportovní stavby. 
S. Bartoš – namodeluje se kluziště, komunikace a obsluha oblasti včetně případného propojení přes 
vlečku. Další požadavky musí vzejít od vedení města. 
 
Přijaté usnesení: 251/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 27. 4. 

2015 v bodech 3, 4, 5 a schvaluje body 1 a 2. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

34. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Pokud bude schválen tento návrh, je nutné nejdříve zrušit dosavadní směrnici č. 1/2009/RM ze dne 
26. 11. 2008, usnesení č. 510/2008. 
 
Diskuse: 
D. Holman – doplněno: 
čl. 5, bod 7 – v uzavřené obálce. 
čl. 6, bod č. 1 – veřejnou zakázku finančního limitu IV zadává rada. 
čl. 6, bod č. 7 – v uzavřené obálce. 
Dále v čl. 5, a čl. 6 je bod č. 4 – doplnit, kdy začne běžet lhůta. 
J. Vlček – bod 5, čl. 7 – lhůta od – do. 
A. Zimmermannová – ve výzvě je jasně dáno, do kdy budou nabídky podány. Čl. 5, bod 7 je zde 
uveden spíše pro naše pracovníky, aby věděli, že lhůta musí být minimálně 10 dní. 
D. Sukalovský – chce změnit limity kategorií: 
I – 0-100 tisíc Kč 
II -100-500 tisíc Kč 
III- nad 500 tisíc Kč 
J. Vlček – také toto navrhoval. 
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D. Sukalovský – směrnice by neměla komplikovat práci. Je zde značná část zakázek, které spadají do 
kategorie III. 
D. Holman – kategorie II – počet členů hodnotící komise bude tři. 
A. Zimmermannová – do teď rozhodoval vedoucí. 
D. Holman – je to lepší, bude kontrola, kdyby se dělo něco špatného. Není to nic zdrcujícího, je to 
standardní. 
D. Sukalovský – hranici nedůvěry stanovuje 100 tisíci Kč. Důvěru v pracovníky úřadu má. 
D. Holman – malé zakázky bývají nejvíce problematické. V limitu II – musí udělat poptávku nejméně 3 
uchazečů. 
D. Sukalovský – myslí si, že výsledky řízení budou i bez směrnice lepší. Navrhuje sjednotit kategorii 
I a II. Dále kategorii III dělat podle pravidel II. Navrhuje v kategorii I limit 0-100 tisíc Kč, aby výzvu 
schvaloval odbor, 1 člen hodnotící komise, oslovit 3 dodavatele, tam kde je to vhodné. Výsledek 
výběrového řízení schvaluje vedoucí. 
D. Holman – čl. 4 -  
D. Sukalovský – žádá zjemnit pravidla u kategorie III a to postupovat podle kategorie II. 
D. Holman – přistupuje na kompromis u kategorie III – výzvu schvaluje vedoucí odboru se souhlasem 
radního. 
D. Sukalovský – ještě u kategorie III navrhuje, aby výsledek výběrového řízení schvaloval člen rady. 
D. Holman – to se mu nelíbí. 
P. Ondrášek – vyjděme z toho, co mají jiné obce. Nemyslí si, že by se měl navyšovat limit u kategorie 
II na 250 tisíc Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat. Dále se musí řešit čl. 8 - odlišné postupy – není pokryt případ, 
když se dostaneme do problémů s jinými zakázkami, než jsou uvedené a budeme potřebovat pro naši 
záchranu zvolit jiný postup. 
D. Holman – je uveden havarijní stav. 
D. Sukalovský – nejedná se o havarijní stav. 
L. Ambrož – měl by existovat bod, že má rada města právo postupovat v odůvodněných případech 
jinak. 
D. Holman – směrnice musí být transparentní a nediskriminační. 
D. Sukalovský – čl. 8, bod 1 je v pořádku. Bod 2, 3, 4 je potřeba upravit. 
D. Holman – v okamžiku kdy se poruší smlouva, se sejde rada města a schválí odlišný postup. 
Současná rada je toho schopná. 
D. Sukalovský – podle navržené směrnice to není umožněno. Nechat bod č. 1 a ostatní body nahradit 
zněním: „stanoví rada města“. 
D. Holman – dojde ke kolizi s paragrafem 6. 
A. Zimmermannová – vše rozhodne rada a své důvody budou uvedeny v zápise, který je veřejný. Vše 
bude transparentní. 
J. Vlček – odůvodnění musí být striktně v zápise. S tím souhlasí. 
D. Holman – dodat znění: „a jiných důvodů hodných zvláštního zřetele“. 
P. Ondrášek – aplikace tam nemají co dělat. 
D. Holman – čl. 8, bod č. 3a - tím se říká do limitu 100 tisíc Kč neschvalovat odlišný postup, ale vybrat 
si projektanta. Nad 100 tisíc Kč už musí odlišný postup schválit rada města. 
D. Sukalovský – žádá doplnit, že odlišný postup lze schválit i z důvodů hodných zvláštního zřetele“. 
D. Holman – čl. 8, bod č. 4 – odlišný postup dle bodu 3a a 3b doplnit:“ a z důvodů hodných zvláštního 
zřetele“. 
S. Bartoš – do 100 tisíc Kč projekty můžeme vybírat sami (známé projektanty), ale nad 100 tisíc vždy 
bude v režimu zvláštního zřetele? 
D. Holman – ano, nad 100 tisíc Kč. 
S. Bartoš – poptáme 4 nebo 7 projektantů, které známe. Aby nedošlo k tomu, že se nám přihlásí 
projektanti z celé republiky. 
J. Vlček – rozumí požadavkům D. Holmana i D. Sukalovského. Hranice by se mu líbily někdy 
v polovině. 
S. Bartoš – vše, co se děje na radnici vždy ví starosta a místostarosta. 
D. Sukalovský – z čl. 7, bodu 3 by vyjmul povinnost vést evidenční list zakázky. 
D. Holman – nesouhlasí, toto se běžně vede. 
 



 
 

 

7 

 

Návrh usnesení: RM ruší usnesení č. 510/2008 ze dne 26. 11. 2008, týkající se schválení Směrnice 
o zadávání veřejných zakázek č. 1/2009/RM. 

O tomto návrhu se nehlasovalo. 
 
 
 

34/1. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Přílohy: A - návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek 
 
Přijaté usnesení: 252/2015 - RM schvaluje Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM, 

o veřejných zakázkách města Kuřimi se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

34/2. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Přílohy: A - návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek 
 
Přijaté usnesení: 253/2015 - RM pověřuje vedoucí odborů MěÚ Kuřim podepisováním smluv 

u veřejných zakázek v hodnotě do 100.000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 
čl. 6. směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

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

Rozšíření výukových kapacit ZŠ Jungmannova 
 
D. Holman – pokud pan Kala nedodá co má, je důvod smlouvu vypovědět. Pokud dodá, ale bude 
muset opravit nedostatky, potom nemáme důvod smlouvu vypovědět. Mohou se ale objevit další 
problémy v čase. Vše se rozhodne dnes večer. Může se stát, že pan Kala bude chtít, aby se 
dodatkem prodloužila smlouva. První varianta je, že p. Kala dokumentaci dodá, popřípadě doplní 
a napraví nedostatky. Varianta B bude, když p. Kala nesplní, co je dané smlouvou a rada města se 
sejde zítra a schválí odlišný postup. Žádá ale, aby odbor investiční oslovil 4 nebo 5 ověřených 
projektantů s přihlédnutím na již oslovené. Tomuto musíme dát aspoň 5 dnů, aby nám poslali nabídky. 
Obálky by se otevřely společně, aby to bylo transparentní. 
S. Bartoš – je to spíše o osobním jednání. 
D. Holman – musíme jim dát čas na seznámení s problémem a potom si je svolat. 
D. Sukalovský – v tomto případě by dal zakázku z ruky. Je velká pravděpodobnost, že povede 
zakázku ke zdárnému konci. Je na zvážení, zda těch 5 dní není dlouhá doba. 
P. Ondrášek – je potřeba, abychom dospěli ke zdárnému konci. Trvá na tom, že je potřeba předložit 
harmonogram. Rizika jsou velká. 
 
 
Z jednání odešel v 16:41 hod. D. Holman. 
 
 
S. Bartoš – předložil P. Ondráškovi harmonogram akce. 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 5. 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: 254/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 5. 

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

2. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 8 v domě č. p. 1467/2 ul. Hojerova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 255/2015 - RM bere na vědomí uzavření „Dohody o převodu členských práv 

a povinností člena bytového družstva spojených s právem nájmu družstevního 
bytu“ mezi paní Danuší Brdovou, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 636 00 Brno a paní 
Lenkou Hálkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a schvaluje 
budoucí pronájem bytové jednotky č. 1467/8 členu Bytového družstva Sv. Ján 
Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ: 26277212 - 
paní Lence Hálkové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

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

3. RD Luční 740, Kuřim – Smlouva o připojení k distribuční soustavě 
– zvýšení rezervovaného příkonu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem rodinného domu o velikosti 3+1 v ul. Luční č. p. 740, Kuřim. V RD je 
demontovaný elektroměr. Vzhledem k tomu, že bude probíhat rekonstrukce RD, je nutné připojit dům 
na elektrickou energii. Hodnota hlavního jističe demontovaného elektroměru byla 1 x 25 A. V RD není 
zaveden zemní plyn, vytápění proto bude elektrické. Je potřeba zajistit zvýšení rezervovaného příkonu 
z 1 x 25 A na 3 x 32 A a uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě na místo spotřeby 
č. 3100463417. Podíl města na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy za zvýšení 
rezervovaného příkonu činí 11.000 Kč. 
OMP doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12115461 a dále schválit úhradu za zvýšení rezervovaného 
příkonu ve výši 11.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 256/2015 - RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12115461“ a s úhradou za zvýšení 
rezervovaného příkonu ve výši 11.000 Kč na místo spotřeby 3100463417, adresa 



 
 

 

9 

 

odběrného místa: Luční 740, 664 34 Kuřim se společností E.ON Distribuce, a.s., se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400. 

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

4. Petr Halouzka – nájemní smlouva na dobu určitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 5. 3. 2015 byl ukončen nájem bytu v budově hasičské zbrojnice č. p. 236 v ul. Zahradní, která je 
součástí pozemku parc. č. 292/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
O pronájem bytu projevil zájem pan Petr Halouzka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Pan Dufek, 
velitel JSDH Kuřim, oznámil, že nově přibírá do zásahové jednotky SDH pana Petra Halouzku. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení. 
OMP nemá námitek a doporučuje schválení nájemní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 257/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem 

Halouzkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytu umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) na 
ul. Zahradní v Kuřimi, na dobu určitou do 31. 5. 2016 (s možností prolongace), za 
nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Sv. Ján, lok. 9xRD, Kučerovský, p. č. 4487“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost YPM Service, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k odsouhlasení smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou zařízení distribuční soustavy „Kuřim Sv. Ján, lok. 9xRD, Kučerovský, p. č. 
4487“ (dále jen „stavba“). Stavbou jsou dotčeny pozemky ve vlastnictví města, a to parc. č. 2642/919 
a 4487/38 vše v k. ú. Kuřim - vizte př. A, B. 
Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene byla uzavřena s manž. Kučerovskými, kteří byli v té 
době vlastníky pozemků. V roce 2014 převedli manž. Kučerovští pozemky darovací smlouvou do 
vlastnictví města. Z tohoto důvodu bude smlouva o zřízení věcného břemeno uzavřena s městem 
Kuřim.  
OMP předkládá RM ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi společností E.ON 
Distribuce, a.s. jako oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného 
břemene na pozemcích parc. č. 2642/919 a 4487/38 vše v k. ú. Kuřim dle GP č. 3185-122/2014 - vizte 
příloha B. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene - E.ON 
Distribuce, a.s. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 258/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene dle GP č. 3185-122/2014 na pozemcích parc. č. 2642/919 a 4487/38 vše 
v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 
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ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

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

8. MŠ Zborovská - čerpání investičního fondu v roce 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
MŠ Zborovská, žádá o souhlas k čerpání investičního fondu školy, z důvodů úprav sociálního zázemí 
2. NP objektu MŠ Zborovská, které jsou v nevyhovujícím stavu a pořízení herních prvků pro školní 
zahrady MŠ. Jedná se o náklady v rozsahu: 
Úpravy soc. zázemí MŠ Zborovská: 
- projekt   34.848 Kč  
- stavba  603.848 Kč 
- TDI + AD   20.000 Kč 
- celkem  658.696 Kč 
Pořízení herních prvků pro školní zahrady MŠ: 
- celkem  300.000 Kč 
Celkový požadavek na čerpání investičního fondu školy činí 960.000 Kč 
 
Přílohy: A - žádost MŠ Zborovská 
 
Přijaté usnesení: 259/2015 - RM uděluje souhlas s čerpáním investičního fondu Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ve výši 
960.000 Kč na opravu sociálních zařízení MŠ Zborovská a pořízení herních prvků 
pro školní zahrady MŠ Kuřim. 

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

9. Oprava sociálního zázemí MŠ Zborovská - zahájení zadávacího 
řízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: MŠ Kuřim - oprava sociálního zázemí MŠ Zborovská 
Evidenční číslo v knize zakázek: 2/2015 (MŠ Zborovská) 
Zajišťující odbor (ZO): MŠ Zborovská 
Zajištění finančních prostředků: z investičního fondu školy 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci. Práce budou zahrnovat rekonstrukci sociálního 
zázemí ve 2. NP v rozsahu umývárny, WC, sprchového boxu dětí a dále sprchy, umývárny a WC 
učitelů. Stávající zázemí je v nevyhovujícím stavu, tyto prostory ještě nebyly rekonstruovány, 
opadávají zde obklady, nevyhovující vodovodní baterie, protékající WC. Předpokládaná hodnota 
zakázky 603 848,- Kč vč 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. PaedDr. David Holman   Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Mgr. Lenka Slámová    Mgr. Petra Vysloužilová 
3. Ing. Jindřiška Honců    Stanislav Bartoš 
4. Ing. arch. Petr Němec   Ing. Pavel Šudák 
5. Ing. Miluše Macková    Vladislav Zejda 
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Přílohy: A - návrh výzvy k podání nabídek + návrh smlouvy o dílo 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 260/2015 - RM souhlasí zahájení zadávacího řízení na zhotovení zakázky malého 

rozsahu s názvem "MŠ Kuřim - oprava sociálního zázemí MŠ Zborovská", dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

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

6. Trojanovi a Halustoková – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Danuše Trojanová, Mgr. Filip Trojan a Linda Halustoková uzavřeli v roce 2005 s městem Kuřim 
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 3402 o výměře 22 m

2
 v k. ú. Kuřim. Předmětný 

pozemek je dle doposud nezapsaného geometrického plánu č. 1904-154/2004 označený jako parc. č. 
3402/6 v k. ú. Kuřim - vizte př. A. 
Nájemní smlouva vznikla na popud paní Valentové, která je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 
3406/2 v k. ú. Kuřim - vizte př. B. Paní Valentová upozornila na to, že oplocení sousedního pozemku, 
kde bydlí Trojanovi zasahuje do přístupové cesty (parc. č. 3402 k. ú. Kuřim) a ona má tím ztížený 
příjezd ke svému pozemku a trvala na odstranění nepovoleného plotu z městského pozemku. 
Tento spor byl v roce 2005 vyřešen nájemní smlouvou na pozemek parc. č. 3402/6 v k. ú. Kuřim. 
Nájemní smlouva byla uzavřena od 1. 1. 2005 na dobu určitou 10 let. Do této doby byli nájemci 
povinni odstranit oplocení a předat zpět pozemek městu. 
Nyní Trojanovi a paní Halustoková požádali o prodloužení nájmu - vizte příloha C. 
V předmětné lokalitě se řešila i nepovolená stavba zídky manž. Topilových na městském pozemku 
parc. č. 3402 k. ú. Kuřim - vizte př. D. Na základě nájemní smlouvy mezi městem a manž. Topilovými 
na pozemek pod zídkou, byla zídka povolena jako dočasná stavba za těchto podmínek: 

1. Stavba zídky se povoluje jako stavba dočasná do doby nabytí právní moci územního 
rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 3406/2 v k. ú. Kuřim 
(pozemek paní Valentové). 

2. Do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí dle bodu 1. jsou vlastníci povinni zídku na 
vlastní náklady odstranit. 

 
OMP se domnívá, že opětovné prodloužení NS danou situaci neřeší a nedoporučuje nájemní smlouvu 
prodloužit. 
 
Přílohy: A - geometrický plán 

B – situace 
C - žádost 
D - situace 

 
 
Na jednání se dostavila v 16:50 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
L. Ambrož – jedná se o bývalou polní cestu. 
D. Sukalovský – město by mělo hájit své zájmy. Souhlasil by s pronájmem maximálně na 1 rok. Do té 
doby třeba bude stavební povolení. 
J. Viktorinová – smlouva p. Trojana by měla být stejná, jako smlouva pí Halustokové. Ta má 
podmínku. 
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L. Ambrož – navrhuje dát tedy do souladu. 
D. Sukalovský – navrhuje smlouvu prodloužit o 1 rok. 
J. Viktorinová – zjistila, že smlouva skončila v únoru 2015 a dle zákona platí, že pokud nájemce 
nevyzve nájemníka k předání, potom se smlouva automaticky prodlužuje o 1 rok. 
 
Návrh usnesení: RM ukládá odboru majetkoprávnímu uzavření dodatku č. 1 k NS č. 296/2004, 

kterým se prodlouží doba nájmu do ………………… 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

11. Dodatek č. 1 k SOD na akci" Rekonstrukce komunikace ul. 
Bezručova čtvrť a Na Zahrádkách v Kuřimi" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Dne 16. 4. 2015 byla na stavbě provedena statická zatěžovací zkouška podloží dle ČSN 72 1006 
v úrovni zemní pláně u č. p. 38, která nedosáhla požadovaného parametru. Dále byla vykopaná 
sonda, ze které byl odebrán vzorek zeminy pro stanovení zatřídění dle ČSN 73 6133 a posouzení 
vhodnosti do aktivní zóny komunikace. 
Na základě výsledků provedených zkoušek bylo zjištěno, že odebraný vzorek zeminy je jíl se střední 
plasticitou, který je nevhodný do aktivní zóny komunikace. 
Dle závěrečné zprávy společnosti GEOSTAR spol. s r. o., Tuřanka 240/111, Brno ze dne 21. 4. 2015 
je navrženo dosažení požadované únosnosti zemní pláně minimálně 45 MPa úpravou stávající zeminy 
3% pojiva VIACALCO do hloubky min. 0,3 m. Toto řešení je odlišné od projektu a také dražší, ale 
nutné k dosažení požadovaných parametrů. 
Odlišně od projektu je z totožných důvodů nutné řešit výměnu podloží u parkovacích zálivů. 
Drobná úspora naopak nastane ve změně třídy betonu při obetonování obrubníků. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - rozpočty 
C - posudek - zvýšení únosnosti zemní pláně 

 
Přijaté usnesení: 261/2015 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou 

zakázku s názvem „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na 
Zahrádkách v Kuřimi“ se společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská, 
614 00 Brno na méněpráce a vícepráce - celková hodnota navýšení je 226.798 Kč 
včetně DPH. Nová cena za provedení stavby 8.695.447 Kč včetně DPH. 

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

12. Optické kabely - SITEL spol. s r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Dne 9. 4. 2015 podala společnost INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno v zastoupení investora 
společnosti SITEL spol. s r.o., žádost o souhlas s výstavou komunikačního optického kabelu pro 
přenos datových služeb v lokalitách Kuřim KU01 - sever (Bezručova čtvrť), Kuřim KU02 - střed 
(sídliště Na Loučkách) a Kuřim KU03 - jih (Hojerova a Metelkova ulice). 
Nově instalovaný optický kabel bude napojen na stávající páteřní optickou síť Telefónica a.s. 
a v případě zájmu vlastníků, bude vtažen do jednotlivých bytových domů v uvedených lokalitách. 
K uvedené žádosti odbor investiční upozorňuje, že ve městě je v současné době realizováno již 
několik optických sítí: 

- O2 a.s. - přívod do města, rozvod po městě nerealizován, ale velmi pravděpodobně je pro to 
udělána příprava 

- SŽDC o. s. - přívod do města, který částečně vede ulicemi města, není realizován rozvod 
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k jednotlivým zákazníkům 
- Kabelová televize CZ s.r.o. - částečně optická a částečně koaxiální síť po městě k jednotlivým 

uživatelům 
- KME spol. s r.o. - optická síť k jednotlivým uživatelům do větší části města 

Nedoporučujeme další zábor uličního prostoru optickou sítí. Doporučujeme uliční prostor zachovat pro 
jiné technologie. 
 
Přílohy: A - lokalita KU 01 SEVER 

B - Lokalita KU 02 STŘED 
C  -Lokalita KU 03 JIH 

 
Návrh usnesení: RM souhlasí s výstavbou nového komunikačního optického kabelu pro přenos 

datových služeb v lokalitách Kuřim KU01 - sever (Bezručova čtvrť), Kuřim KU02 - 
střed (sídliště Na Loučkách) a Kuřim KU03 - jih (Hojerova a Metelkova ulice) 
žadatel INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno v zastoupení investora 
společnosti SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 - Slatiny. 

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

14. Schválení zadávací dokumentace, členů hodnotící komise 
a dodavatelů k oslovení k zakázce D-KÚ-2015-001 "Konsolidace IT 
a nové služby TC ORP Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM byl zajišťujícím odborem - odbor 
kancelář úřadu připraven text výzvy a zadávací dokumentace k projektu schválenému MMRČR, pod 
registračním číslem žádosti projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09555. V rámci schválené podpory a Studie 
proveditelnosti tohoto projektu (Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim) a termínů uvedených 
v žádosti předkládá odbor kancelář úřadu ke schválení text výzvy a zadávací dokumentace, který již 
byl také odsouhlasen Centrem pro Regionální rozvoj ČR. Zajišťující odbor dále navrhuje složení 
hodnotící komise a komise pro otevírání obálek a předkládá dodavatele k oslovení pro podání 
nabídek. Termíny uvedené ve výzvě a ZD budou následně upraveny dle data schválení RM. 
 
Přílohy: A - výzva 

B – zadávací dokumentace 
C - specifikace VZ 
C - smlouva o dílo 
E - podklady komise, dodavatelé 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek – navrhuje toto nyní odložit z jednání. Chtěl by víc času na prostudování zadávací 
dokumentace. Existuje 5 oblastí, které jsou na sobě částečně závislé. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:15 hod. M. Svoboda – informatik. 
 
 
P. Ondrášek – ptá se, zda tlačí termíny? 
M. Svoboda – na realizaci máme 90 dnů. Odložit se to dá, ale do listopadu to musí být hotovo. Jedná 
se o velký projekt. 
A. Zimmermannová – stahuje materiál z jednání. 
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Z jednání odešel v 17:20 hod. M. Svoboda. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky na 

zakázku: „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim“ financovanou z prostředků 
strukturálních fondů Evropské unie v rámci schváleného projektu registrovaného 
pod číslem žádosti CZ.1.06/2.1.00/22.09555 a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise a komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce „Konsolidace 
IT a nové služby TC ORP Kuřim" dle přílohy. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

15. Kupní smlouva - motorové vozidlo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V rozpočtu města Kuřimi na rok 2015 bylo schváleno 700.000 Kč na koupi nových automobilů pro 
potřeby městského úřadu. Byla vybrána dodávka - Renault Trafic, která bude využívána jak pro 
přepravu většího počtu osob (až 8), tak jako dodávka. V příloze předkládáme kupní smlouvu ke 
schválení. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 262/2015 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji ojetého motorového 

vozidla Renault Trafic s Vojtěchem Slezákem, IČ 68732368, Střemchoví 47, Dolní 
Loučky, za cenu 300.000 Kč. 

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

16. Schválení dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě se SMO u projektu 
"Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 
území správních obvodů ORP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Základní informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
 
Svaz měst a obcí ČR zahájil v roce 2013 realizaci projektu, jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro 
dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Projekt umožnil vytvořit pro podporu spolupráce obcí 
odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 
Svaz měst a obcí ČR umožňuje prodloužení tohoto projektu od června 2015 do října 2015 ve dvou 
pracovních úvazcích. 
 
Projektem bude podpořen placený dvoučlenný tým: 

· bude působit ve smluvní obci/městě; 
· dvoučlenný tým bude zaměstnán smluvní obcí/městem, přičemž je na vůli zaměstnavatele, 

zda najme nové lidi, nebo využije stávajících zaměstnanců, zapojených do projektu; 
· tým bude plnit úkoly vyplývající ze smluvního vztahu mezi Svazem a obcí, na základě pokynů 

ze strany realizačního týmu Projektu; 
· je obsazen pozicemi: 

o koordinátor meziobecní spolupráce v území (1,0 úvazku na dobu 5 měsíců), 
o pracovník pro tvorbu analýz a strategií (1,0 úvazku na dobu 5 měsíců), 

· budou podpořeni starostové, kteří přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi; 
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· vytvoří se akční plán pro území ORP Kuřim, jehož součástí bude 5 rozvojových aktivit, které 
vychází ze zpracovaného strategického dokumentu a jsou pro obce ORP Kuřim prioritním 
zájmem 

· tým zpracuje rozvojové strategie pro obce ORP Kuřim 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - pravidla pro vytvoření a působení Realizačního týmu 
C - pravidla pro efektivní meziobecní spolupráci a tvorbu Akčních plánů 
D - vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu 
E - mzdová soupiska 
F - dopis 
G - otázky a odpovědi k dodatku 

 
Přijaté usnesení: 263/2015 - RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy v projektu „Systémová podpora 

rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností“ číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 uzavřený mezi 
městem Kuřim a Svazem měst a obcí dle přílohy. 

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

17. Souhlas s realizací projektu dotovaného z JMK: „Oprava oken 
a dveří v sociálním zázemí letního koupaliště v Kuřimi“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Navrhuji schválit jednateli Wellness Kuřim s.r.o. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK - okruh A“ 
a dále mu schválit vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu v předpokládané 
výši 320 tis. Kč vč. DPH na realizaci akce „Oprava oken a dveří v sociálním zázemí letního koupaliště 
v Kuřimi“. 
Jedná se o výměnu oken a dveří v budově zázemí a šaten letního koupaliště. Stávající okna a dveře 
(původní, z konce 70. let) vykazují velice špatný technický stav, v zimě dochází k promrzání 
a provlhání místností. S opravami a uvedení těchto prostor do provozuschopného stavu v jarních 
měsících jsou vždy spojeny nové náklady.  
Předpoklad financování projektu: 

- celkové předpokládané výdaje akce činí 320.000 Kč vč. DPH 
- schválená výše podpory činí 190.000 Kč (tj. 59,38%). 

Nositelem projektu je Wellness Kuřim s.r.o. 
Po ukončení projektu a vyúčtování dotace JMK požádá Wellness Kuřim, s.r.o. o úhradu nákladů (po 
odečtu dotace JMK) na výměnu oken z ORG „1048000000 Wellness Kuřim - investiční akce, 
zhodnocení“, vzhledem k tomu, že budova je v majetku města Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 264/2015 - RM schvaluje jednateli Wellness Kuřim s.r.o. realizaci akce „Oprava 

oken a dveří v sociálním zázemí letního koupaliště v Kuřimi“ v předpokládané 
hodnotě 320 tis. Kč vč. DPH a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na tento 
projekt s Jihomoravským krajem ve výši 190 tis. Kč. 

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

18. Dodatek č. 3 ke smlouvě na protierozní zatravněné pásy 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Město Kuřim (na základě výběrového řízení) podepsalo dne 23. 5. 2014 se společností Kavyl, spol. 
s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, smlouvu na zhotovení díla „Protierozní 



 
 

 

16 

 

zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“. Toto dílo bylo přihlášeno do Operačního programu 
životní prostředí se žádostí o dotace. V letošním roce svým usnesením č. 1033/2015 ze dne 10. 3. 
2015 rozhodlo zastupitelstvo města dotaci odmítnout a jít cestou rozvoje širokého protierozního pásu 
„od myší díry k cestě pod Cimperk“ ve prospěch „měkké rekreace“. Návrh od zahradní a krajinné 
architektky ing. Petry Holoušové projednala komise ŽP dne 20. 4. 2015 a doporučila k dopracování do 
projektové dokumentace tak, aby realizační firma mohla nacenit změnu díla. Samotná realizace by 
pak proběhla v podzimních měsících, které jsou pro výsadby dřevin více vhodné. Jelikož nám ale 
končí termín realizační smlouvy, navrhuje zajištující odbor životního prostředí se společností Kavyl 
uzavřít dodatek o prodloužení platnosti smlouvy, dalším dodatkem pak řešit změnu díla. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 265/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na 

zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ se 
společností Kavyl, spol. s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358. 

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

19. Žádost o příspěvek na činnost útulku pro kočky 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Útulek pro kočky v Polné na Vysočině se stará o zhruba 200 koček. Očkují je, odčervují, kastrují 
a nabízejí k adopci. Protože provozovatelem je dobrovolné sdružení, tak na jejich činnost nepřispívá 
stát a jsou odkázáni na dary. Naše město čas od času nárazově musí řešit převoz toulavých koček 
(kastraci a vypouštění zpět na místo nám kritizovala Liga na ochranu zvířat a udělala z toho mediální 
kauzu) a toto zařízení je jediné, které je ochotné okamžitě pomoci. Navrhujeme proto útulku nyní 
přispět alespoň symbolickou částkou 5.000 Kč. V případě, že bychom tam v budoucnu dlouhodobě 
umístili více koček, domluvili bychom se s provozovatelem přímo na platbě za převzetí zvířete, 
hrazenou z ORGu 9058 000000. Jejich žádost o pomoc na provoz útulku přikládáme přílohou. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - úvodní strana www.navysocine.cz 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč z ORGu 9058 00000 na 

provoz útulku v Polné 12, 58813 Polná - Skrýšov, IČ 03731821. 
Hlasováno 
Pro: 1 (P. Ondrášek)  Proti: 1 (D. Sukalovský) Zdrželi se: 2 (L. Ambrož, J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

33. UMaGASTRO, s.r.o. – neoprávněné užívání pozemků, Český 
svaz chovatelů, ZO Kuřim –ukončení smlouvy o výpůjčce, záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková, Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost UMaGASTRO s.r.o., zast. jednatelem Jiřím Blažkem, se sídlem Jiráskova 361/4, 664 34 
Kuřim, IČ 25568426 má s městem Kuřim uzavřenou smlouvu o nájmu č. 85/2003 ze dne 7. 7. 2003. 
Předmětem nájemní smlouvy je nájem nebytových prostor, a to sklepa, sociálního zařízení, místnosti 
ve spojovacím krčku objektu bývalého Dělnického domu v Kuřimi - výčep, sklep, a části pozemku 
parc. č. 2006/1 a části pozemku parc. č. 2005/3 o celkové výměře 29 m

2
 - letní zahrádka. Nájemní 

smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
 



 
 

 

17 

 

Český svaz chovatelů, základní organizace Kuřim, se sídlem Otevřená ul., 664 34 Kuřim, IČ 49461699 
(dále jen „chovatelé“) má s městem Kuřim uzavřenou smlouvu o výpůjčce č. 87/2003 ze dne 25. 10. 
2004. Předmětem výpůjčky je pozemek zastavěný objektem klubovny, a to parc. č. 2005/2 k. ú. Kuřim 
o výměře 56 m

2
 a část pozemku parc. č. 2005/3 a 2006/1 k. ú. Kuřim, jejichž celková výměra po 

odečtení pronajaté plochy při štítové zdi objektu klubovny činí 407 m
2
. 

Chovatelům byly výše uvedené pozemky vypůjčeny výhradně za účelem zajištění přístupu k objektu 
klubovny a k pořádáním výstav drobného zvířectva. 
 
Dle zjištění OMP však část vypůjčených pozemků dle předchozího odstavce poskytli chovatelé 
společnosti UMaGASTRO s.r.o. k užívání pro hostinskou činnost, konkrétně k umístění stolků pro 
hosty a vybudování další letní zahrádky. Dle čl. 3 odst. f) Smlouvy o výpůjčce č. 87/2003 „nesmí 
vypůjčitel přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě bez písemného souhlasu půjčitele“. 
Na pozemku parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim, který mají chovatelé ve výpůjčce, byla dále vybudována 
stavba  zastřešení, a to bez jakéhokoli povolení stavebního úřadu a samozřejmě i bez souhlasu 
vlastníka stavbou dotčeného pozemku (města). 
Obdobně došlo k vybudování nepovolené stavby i na částech pozemků parc. č. 2006/1 a parc. č. 
2005/3 k. ú. Kuřim, které jsou nájemní smlouvou č. 85/2003 pronajaty společnosti UMaGASTRO s.r.o. 
za účelem zřízení letní zahrádky. Nájemce se zavázal v odst. 4.13 nájemní smlouvy „nebudovat na 
pronajatých pozemcích stavby trvalého charakteru“. Vzhledem k tomu, že firma UMaGASTRO s.r.o. 
využila tento pozemek k realizaci stavby, potřebovala další pozemek pro provozování letní zahrádky. 
Tento jim poskytli chovatelé. OMP není schopen prokázat, že úplatně. 
 
Pro správnost a pořádek OMP upozorňuje, že jak v případě Českého svazu chovatelů, Základní 
organizace Kuřim, tak v případě UMaGASTRO s.r.o. došlo k hrubému porušení smluvních závazků, 
které jsou nepochybně důvodem k vypovězení smlouvy o nájmu č. 85/2003 i smlouvy o výpůjčce 
č. 87/2003. 
 
Vybudování a užívání nepovolených staveb, stejně jako užívání objektu klubovny jako pivnice 
„U kozla“ bez změny účelu užívání řeší stavební úřad. V případě, že město Kuřim jako vlastník 
stavbami dotčených pozemků dodatečně povolí vybudování staveb na svých pozemcích, je možno 
tyto stavby dodatečně legalizovat. Souhlas s umístěním staveb na pozemcích města by byl řešen 
samostatným usnesením, ovšem již nyní je třeba jeho udělení vzhledem k následujícímu zvážit. 
 
V rámci řešení výše popsané situace došlo na půdě radnice ke dvěma jednáním s výše uvedenými 
subjekty. V souladu se závěry z těchto jednání předkládá OMP návrh na řešení situace. 
 
Společnost UMaGASTRO s.r.o. užívá dle výše uvedeného neoprávněně část pozemku parc. č. 2005/3 
a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o výměře 27 m

2
 jako letní zahrádku, část pozemku parc. č. 2005/3 

a 2006/1 k. ú. Kuřim o výměře 26 m
2
 jako prostor k obsluze udírny a parkování kol a dále část 

pozemku parc. č. 2006/1 o výměře 25 m
2
 pro účely provozování hostinské činnosti. Celková další 

užívaná plocha společností UMaGASTRO s.r.o. činí 78 m
2
. V případě, že RM bude chtít užívání výše 

uvedených pozemků k hostinské činnosti legalizovat formou nájmu ve prospěch firmy UMaGASTRO 
s.r.o., musí být o tuto výměru ponížena plocha, která je vypůjčena chovatelům na základě smlouvy 
o výpůjčce č. 87/2003. 
 
Současně o tuto výměru by měl být rozšířen smluvní vztah s UMaGASTRO s.r.o. OMP doporučuje 
ukončení stávající nájemní smlouvy č. 85/2003 k datu 1. 6. 2015 s tím, že na pronájem pozemků bude 
vyhlášen nový záměr.  
 
V každém případě však, v případě tohoto vstřícného kroku, doporučuje OMP zvážit doměření 
nájemného za uplynuté období za pozemky, které byly k hostinské činnosti prokazatelně využívány. 
Nájemné by dle názoru OMP měli doplatit chovatelé, jakožto subjekt, se kterým má město Kuřim 
vztah. Peníze by měli získat - pravděpodobně dostávali od společnosti UMaGASTRO s.r.o., toto však 
nelze prokázat. OMP předpokládá, že chovatelé budou protiargumentovat špatnou finanční situací 
spolku. Nájemné doporučuje OMP požadovat za tři roky zpětně (promlčení). Navíc je potřeba 
uvažovat i s tím, že OMP dopočítal nájemné v průměrné ceně 140,- Kč/m

2
/rok (dle stávající nájemní 

smlouvy) přestože nové letní zahrádky v Kuřimi hradí nájemné ve výši cca 300,- Kč/m
2
/rok. OMP přes 
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opakované urgence nikdy nedostal pokyn nájemné u letních zahrádek sjednotit. Uvažuje se s teorií, 
že nájemné ve výši 300,- Kč/m

2
/rok bude předepisováno pouze nájemcům letních zahrádek tzv. na 

„hlavních“ trasách v Kuřimi. Informace o výši nájemného v okolních městech je na konci tohoto 
materiálu. 
 
Pan Blažek - UMaGASTRO s.r.o. - ve věci doplacení nájemného argumentoval faktem, že 
zrekonstruoval zcela zdevastované sociální zařízení, které mu město pronajalo nájemní smlouvou 
č. 85/2003. Dle fotodokumentace, kterou má OMP k dispozici je tato skutečnost pravdou. V nájemní 
smlouvě je však v odst. 4.6. uvedeno, že „nájemce se zavazuje ke dni skončení smluvního vztahu 
uvést předmět nájmu do stavu v jakém jej převzal, případně provedené úpravy ponechat a předat 
pronajímateli bez nároku na úhradu vložených nákladů“. 
Z tohoto důvodu OMP navrhuje toto usnesení smlouvy respektovat s tím, že náklady na rekonstrukci 
sociálního zařízení se nájemci částečně „vrátily“ díky bezúplatnému užívání pozemků města 
k hostinské činnosti v dřívějších letech.  
 
Dlužné nájemné za uplynulé 3 roky činí cca 25.904 Kč (celková další užívaná plocha - 78 m

2
, dlužné 

nájemné za užívanou plochu 52 m
2
 činí 21.822 Kč v průměrné ceně 140 Kč/m

2
/rok, dlužné nájemné 

za užívanou plochu 26 m
2
 činí 4.082 Kč v průměrné ceně 52 Kč/m

2
/rok). 

 
V současné době doporučuje OMP stanovit nájemné za m

2
/rok pozemku pro účely provozování letní 

zahrádky na 140 - 300 Kč/m
2
/rok a 50 Kč/m

2
/rok za pozemek určený k parkování kol a obsluze grilu. 

 
OMP zjišťoval informace o výši nájemného letních zahrádek v okolních obcích. V Tišnově postupují 
dle Obecně závazné vyhlášky Města Tišnova č. 12/2011, kterou je stanoven paušální poplatek za 
dočasné umístění zařízení sloužících pro dlouhodobé poskytování služeb (po dobu delší než 10 dní, 
max. po dobu 4 měsíců) ve výši 70 Kč/m

2
/měsíc, a poplatek za trvalé umístění zařízení sloužících pro 

dlouhodobé poskytování služeb (po dobu delší než 4 měsíce) ve výši 350 Kč/m
2
/rok. V Blansku nebyli 

schopni do doby odevzdání tohoto příspěvku informace zodpovědět; informace o výši poplatku bude 
sdělena při jednání RM. 
 
Přílohy: A - současný pronájem pozemků 

B - nový pronájem 
C - Chovatelé - stávající výpůjčka 
D - Chovatelé - nová výměra výpůjčky 
E - foto 1 
F – foto 2 
G – foto 3 
H – foto 4 

 
Diskuse: 
J. Vlček – navrhuje, aby ČSCH za pronájem platil, jako za plochu veřejné zahrádky. 
D. Sukalovský – nechce zlikvidovat spolek, který ve městě funguje. 
J. Viktorinová – situace by se měla narovnat. 
P. Ondrášek – je nutné určit způsob, jak věc vyřešit. Přijatým usnesením snížíme výměru pronajaté 
plochy chovatelskému svazu tak, že nijak tím jejich činnost na výstavy neohrozíme. Současně je třeba 
smluvně pronajmout venkovní plochu, kde se pije pivo, přímo provozovateli restaurace do 
standardního vztahu. 
L. Ambrož – navržené usnesení by schválil. 
J. Viktorinová – pan Holman navrhuje, aby byla cena 140 Kč/m

2
 pro ty zahrádky, které jsou mimo 

hlavní trasy ve městě. ČSCH si bude prostory pro výstavu pronajímat od společnosti UMaGASTRO. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o navržených usneseních, u druhého usnesení navrhuje cenu 140 
Kč/m

2
/rok. 

 
Přijaté usnesení: 266/2015 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 87/2003 

uzavřené s Českým svazem chovatelů, Základní organizace Kuřim, se sídlem 
Otevřená ul., 664 34 Kuřim, IČ 49461699, jehož předmětem je snížení výměry 
vypůjčených pozemků o 78 m

2
. Nová výměra vypůjčených pozemků bude 329 m

2
. 
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Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

33/1. UMaGASTRO, s.r.o. – neoprávněné užívání pozemků, Český 
svaz chovatelů, ZO Kuřim –ukončení smlouvy o výpůjčce, záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková, Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 267/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem částí pozemku parc. č. 2005/3 

a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 27 m
2
 k provozování hostinské 

činnosti (letní zahrádka) za cenu 140 Kč/m
2
/rok, částí pozemku parc. č. 2005/3 

a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 26 m
2
 za účelem obsluhy udírny 

a parkování kol za cenu 50 Kč/m
2
/rok a části pozemku parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim 

o výměře 25 m
2
 za účelem provozování hostinské činnosti za cenu 140 Kč/m

2
/rok 

společnosti UMaGASTRO, s.r.o., zast. jednatelem Jiřím Blažkem, se sídlem 
Jiráskova 361/4, 664 34 Kuřim, IČ 25568426, s pravidelnou roční valorizací na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou v rozsahu dle přílohy. 

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

35. Manž. Báborovi – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manž Báborovi požádali o pronájem části pozemků, do kterých zasahuje kamenná zeď a oplocení 
zahrady u rodinného domu manž. Báborových. Kamenná zeď a oplocení zasahuje do pozemku parc. 
č. 3214 o výměře 11 m

2
 a oplocení zahrady zasahuje do části pozemku parc. č. 3271/1 o výměře 

15 m
2
 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B, C. 

 
Z historie: 
Zastupitelstvo města Kuřimi dne 20. 3. a 16. 10. 2012 projednávalo žádost manž. Báborových 
o směnu nebo případný prodej pozemků: 

- část pozemku parc. č. 3252/1 geometrickým plánem č. 2684-205/2010 (dále jen „GP“) nově 
označená jako parc. č. 3252/21 o výměře 7 m

2
 (ve vlastnictví města) za část pozemku 

parc.č. 3274/5 GP nově označený jako parc. č. 3274/6 o vým. 7 m
2
 (ve vlastnictví manž. 

Báborových) vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha D. 
- část pozemku parc .č. 3274/4 o výměře cca 8 m

2
 (ve vlastnictví města) - v příloze E 

označený jako díl A, za část pozemku parc. č. 3272/1 o výměře cca 8 m
2
 (ve vlastnictví 

manž. Báborových
 
v příloze D označený jako díl B, vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha E. 

 
Předmětem jednání bylo o zlegalizování nepovolené stavby kamenné zdi a oplocení na pozemku 
parc. č. 3271/3 (ve vlastnictví manž. Báborových), která zasáhla do městských pozemků parc. č. 3214 
a 3271/1 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha F. 
 
Dle zápisu z jednání zastupitelstva v roce 2012 byli manž. Báborovi ochotni v případě zamítnuté 
směny dle př. D a E odkoupit zastavěné pozemky za cenu 2 000 Kč/m

2
. 

Žádný z předložených návrhů na směnu nebo prodej pozemků nebyl přijat. Požadavek zastupitelstva 
zněl - nejdříve odstranit nebo zlegalizovat nepovolené stavby a pak se bude jednat o směně pozemků. 
 
Na základě výše uvedeného Stavební a vodoprávní odbor MěÚ Kuřim zahájil řízení o dodatečném 
povolení stavby. Protože manž. Báborovi nepřeložili souhlasné stanovisko města, bylo vydáno 
rozhodnutí o odstranění stavby do 31. 12. 2015. 
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Nyní manž. Báborovi žádají o nájemní smlouvu na neoprávněně zastavěné pozemky. Stavební úřad 
by pak mohl stavbu kamenné zdi a oplocení povolit, jako stavbu dočasnou. 
 
OMP nemá námitek proti uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let s tím, že získá-li město 
Kuřim územní rozhodnutí případně stavební povolení na výstavbu komunikace (eventuálně vedení IS) 
dříve, bude stavba odstraněna do 30 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - foto 
D - geometrický plán 
E - situace 
F - situace 

 
 
Z jednání odešel v 17:55 hod. P. Ondrášek. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nesouhlasí se schválením. 
L. Ambrož – souhlasí se schválením. Navrhuje dát do smlouvy podmínku, že v případě jakékoliv 
stavby v této lokalitě, bude stavba odstraněna. Také navrhuje zvýšit nájemné. 
J. Viktorinová – ve smlouvě je podmínka, že bude platná do doby, pokud město získá územní 
rozhodnutí na jakoukoliv stavbu. 
J. Vlček – navrhuje uzavřít smlouvu na dobu určitou 1 roku a zvýšit nájemné. 
J. Viktorinová – stavební úřad zahájil řízení o dodatečné povolení stavby, ale protože není kladné 
stanovisko města, je nyní vedeno řízení o odstranění stavby. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3214 o výměře 11 m

2
 

a části pozemku parc. č. 3271/1 o výměře 15 m
2
 vše v k. ú. Kuřim manželům 

Bohuslavu Báborovi a Mgr. Ivaně Báborové, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
na dobu určitou 10 let za nájemné ve výši 120 Kč/ m

2
/rok s valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 1 (L. Ambrož) Proti: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, 
P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

36. Společenství vlastníků jednotek domu Bezručova čtvrť 1101, 
1102, 1103 – žádost o povolení instalovat plot 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Mgr. Miroslav Kovařík, předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Bezručova čtvrť 1101, 
1102, 1103, se sídlem Kuřim, Bezručova čtvrť 1101, okres Brno - venkov, PSČ 664 34, IČ 26293048 
(dále jen „SVJ“) požádal o povolení instalovat plot s brankou na pozemku parc. č. 2108/1 k. ú. Kuřim 
ve vlastnictví města Kuřim. Plot by byl umístěn mezi bytový dům č. p. 1101-1103 na ul. Bezručova 
čtvrť a plot u sousedního rodinného domu č. p. 409 ul. Legionářská. Stávající branka vede na 
pozemek, který obyvatelé domu užívají jako zahrádku. 
Důvody pro instalaci plotu spočívají ve skutečnosti, že se za domem začali scházet lidé, kteří zde ničí 
fasádu, močí, kouří apod. - vizte přílohu A. 
Instalaci plotu a branky si SVJ uhradí z vlastních prostředků, rovněž budou zajišťovat údržbu 
oploceného pozemku (sečení trávy). Za tímto účelem OMP navrhuje oplocený pozemek o výměře cca 
40 m

2
 SVJ pronajmout za symbolické nájemné a to na dobu neurčitou a v nájemní smlouvě udělit 

souhlas s instalací plotu. 
Situační náčrtek s umístěním plotu a vyznačení pozemku k nájmu - vizte přílohu B. 
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Přílohy: A – žádost 
B - situace 

 
Přijaté usnesení: 268/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 k. ú. 

Kuřim o výměře cca 40 m
2
 Společenství vlastníků jednotek domu Bezručova čtvrť 

1101, 1102, 1103, se sídlem Kuřim, Bezručova čtvrť 1101, okres Brno - venkov, 
PSČ 664 34, IČ 26293048, na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou, 
za nájemné ve výši 1,- Kč/m

2
/rok. 

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

20. Závěry komise pro životní prostředí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 20. 4. 2015 v 17:05 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání: 1) Promýšlení návrhu využití širokých protierozních pásů 

2) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku ve prospěch stavby 
příjezdu k RD 

3) Informace o projektu Jezdeckého klubu Srpek 
 4) Diskuze 
 
Přílohy: A - zápis jednání komise životního prostředí 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Přijaté usnesení: 269/2015 - RM bere na vědomí závěry komise pro životní prostředí v bodech 1, 3, 

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

21. Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době 
od 10. 8. 2015 do 31. 8. 2015 z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené pedagogickým pracovnicím 
školy (viz příloha A). 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů řádné dovolené (dále jen ŘD) a 12 dnů 
studijního volna (dále jen SV). U pedagogů základních škol není s vybíráním ŘD a SV problém, 8 
týdnů ŘD pokryjí hlavní prázdniny a 12 dnů SV prázdniny vedlejší. U pedagogů mateřských škol však 
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vyvstává problém. Většina mateřských škol má provoz téměř bez přerušení (kromě přípravného týdne 
na konci srpna), což způsobuje problém s vybíráním ŘD nebo SV. 
Zaměstnaní zákonní zástupci dětí mají dle zákoníku práce právo na 4 týdny dovolené na zotavenou, 
mnozí mohou čerpat navíc 1 týden dodatkové dovolené. Z toho důvodu se domnívám, že povolení 
uzavření provozu mateřské školy by nemělo zásadním způsobem narušit chod rodin. 
Ředitelka mateřské školy může přerušit provoz pouze se souhlasem zřizovatele a musí dát o tomto 
prokazatelně vědět zákonným zástupcům dětí, a to nejméně dva měsíce před plánovaným uzavřením 
mateřské školy. 
 
Přílohy: A - přerušení provozu prázdniny 
 
Přijaté usnesení: 270/2015 - RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 10. 8. 2015 do 
31. 8. 2015. 

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

22. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské 
školy naplňuje do počtu 24 dětí. Na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může 
zřizovatel školy povolit výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem + 4 děti. 
V případě nižšího počtu dětí, uhradí zřizovatel zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě 
vyššího počtu dětí musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí to být na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti. 
Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí do naší mateřské školy, žádá ředitelka školy Mgr. Lenka 
Slámová zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - výjimka z počtu dětí 
 
Přijaté usnesení: 271/2015 - RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-

venkov, příspěvkové organizaci, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2015/2016 dle 
přílohy. 

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

23. Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením majetku 
 
Přijaté usnesení: 272/2015 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle seznamu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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25. Dodatek ke smlouvě uzavřené s Věznicí Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
V roce 2009 uzavřelo město Kuřim s Věznicí Kuřim smlouvu o zařazení odsouzených do práce. Na 
základě této smlouvy pracují pro město Kuřim v současné době tři odsouzení. Vzhledem k typu 
prováděných prací je potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě a definovat v něm tzv. II. skupinu prací. 
 
Přílohy: A - dodatek smlouvy s Věznicí Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 273/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě č. 7/2009 

o zařazení odsouzených do práce s Českou republikou - Vězeňskou službou 
České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ 00212423. 

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

26. Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou 
službou 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci květnu 2015 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 4. 5. 2015. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 274/2015 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od poloviny května 2015 dle 
zápisu. 

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

27. Poskytnutí finančního příspěvku na osobní asistenci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Občanské sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o. s, IČ 26589907, se sídlem 
Fügnerova 30, 613 00 Brno se obrátilo dne 3. 4. 2015 na město Kuřim se žádostí o poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu mzdy pro osobní asistentku, poskytující 
osobní asistenci ve školní družině klientovi z Kuřimi. 
Občanské sdružení APLA-JM o. s. je registrovanou sociální službou pro Jihomoravský kraj. 
 
Příspěvek z finančních prostředků města Kuřimi by byl poskytnut z rozpočtové položky RM 
9002000000. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - žádost o poskytnutí dotace 
C - rozhodnutí 
D - stanovy občanského sdružení 

 
Přijaté usnesení: 275/2015 - RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč 

poskytovateli sociální služby Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s., 
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IČ 26589907, se sídlem Fügnerova 30, 613 00 Brno, na částečnou úhradu mzdy 
pro osobní asistentku, která poskytuje osobní asistenci ve školní družině klientovi 
z Kuřimi. 

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

27/1. Poskytnutí finančního příspěvku na osobní asistenci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč poskytovateli sociální služby 

Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s., IČ 265 89 907, se sídlem 
Fügnerova 30, 613 00 Brno a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na částečnou 
úhradu mzdy pro osobní asistentku, která poskytuje osobní asistenci ve školní 
družině klientovi z Kuřimi. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

28. Žádost o finanční příspěvek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 17. 4. 2015 byla doručena žádost charitativního zařízení Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, 666 01 
Tišnov, IČ 73633968 o finanční příspěvek. 
Toto zařízení poskytuje pobytovou a sociální službu pro občanky města Kuřimi a to paní Ludmilu 
Maláškovou (nar. 1924), bytem B. Němcové 690, Kuřim a paní Marii Filipi (nar. 1928), bytem Popkova 
1004, Kuřim. 
 
V roce 2014 rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč, v roce 2013 
schválila 2.500 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 276/2015 - RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč 

neziskové organizaci Domov sv. Alžběty, 666 01 Nelepeč-Žernůvka, Žernůvka 12, 
IČ 73633968. 

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

29. Žádost o dotaci na knihu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 30. 4. 2015 byla doručena žádost pana Ing. Františka Merty týkající se udělení dotace na 
vydávanou knihu "100 velkých Čechů a jeden největší", kterou v brzké době vydá. 
Celkové náklady budou cca 52.000 Kč. Pan Merta žádá o dotaci ve výši 20.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – mělo být požádáno z Programu finanční podpory města v řádném termínu. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace na výdaje spojené s vydanou knihou "100 velkých 
Čechů a jeden největší" panu Ing. Františku Mertovi, xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve 
výši 20.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 1 (L. Ambrož) Proti: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (D. Holman, 
P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

30. Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM zprávu o činnosti knihovny v Kuřimi za rok 2014. 
 
Přílohy: A - činnost knihovny Kuřim 2014 
 
Přijaté usnesení: 277/2015 - RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské knihovny v Kuřimi za 

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

31. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim zpracovalo Výroční zprávu za rok 2014 dle 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění, kterou přikládá v příloze. 
 
Přílohy: A - výroční zpráva CSSK 2014 
 
Přijaté usnesení: 278/2015 - RM bere na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim za rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

32. Rámcová kupní smlouva č. 3247 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Jedná se o obnovení smlouvy o dodávkách elektrotechnického zařízení pro potřeby Wellness Kuřim 
a Sportovního zařízení města Kuřimi. 
Smlouvu s touto společností jsme již měli, ale vzhledem k přejmenování dodavatele ze společnosti 
Rexel na společnost ELETRO S. M. S. spol. s. r. o. se smlouvy uzavírají znovu, pod jiným názvem. 
Tuto společnost volíme proto, že máme vzhledem k dlouhodobé spolupráci příznivé ceny a je to 
nejbližší velkoobchod s elektromateriálem. 
 
Přílohy: A - rámcová smlouva 
 
Přijaté usnesení: 279/2015 - RM schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy č. 3247, jejímž 

předmětem je dodávka elektrotechnického zařízení od společnosti ELETRO S. M. 
S. spol. s r.o., se sídlem Dobrovodská 43, 370 06 České Budějovice. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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37. Údržba mostu ev. č. 11-1 ul. Hybešova - schválení dodavatele 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na investiční akci vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2015 částku 650.000 Kč. 
V zadávacím řízení byly získány nabídky 2 uchazečů. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je 
popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a v Protokolu o jednání hodnotící 
komise. 
Hodnotící komise hodnotila nabídky podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvýhodnější nabídka společnosti FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., 
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ 25317628, v hodnotě 740.814,60 Kč, která se umístila na 1. místě. 
Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla podle smlouvy 22. 7. 2015. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - protokol o jednání hodnotící komise 
C – návrh smlouvy 

 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení 

nabídek a Protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku „Údržba mostu ev. č. 
11-1 na ul. Hybešova v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 
Brno, IČ 25317628, která předložila nejvýhodnější nabídku. 

 
 
 

38. Zakoupení užitkového vozidla pro CSS Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim realizovalo zadávací řízení na zakázku 
malého rozsahu „Dodávka užitkového vozidla pro CSS Kuřim.“ Vozidlo bude pečovatelské službě na 
rozvoz stravy. Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 22. 4. 2015 do 7. 5. 2015. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem 10 firem. Nabídku odevzdal 1 uchazeč. Dva uchazeči napsali, že 
doba na dodání vozidla je krátká, vůz nemají na skladě. Hodnotící komise se sešla 7. 5. 2015 
a provedla otevření obálky s nabídkou. Po otevření obálky komise nabídku posoudila. Hodnotícím 
kritériem byla cena. Nabídku zaslala společnost K.E.I. Group s.r.o. Brno, která splnila zadání 
výběrového řízení. Nabídla vozidlo Škoda Praktik za cenu 245.942 Kč a vč. DPH 297.590 Kč. Vozidlo 
odpovídá požadavkům CSS Kuřim. Hodnotící komise se dohodla, že ředitelka organizace osloví ještě 
min. 2 společnosti a získá od nich nabídky, za kolik nabízené vozidlo prodávají. Zaslané nabídky 
převyšovaly částku od společnosti K.E.I. Group s.r.o. Porovnání s ředitelkou Bártovou provedl Mgr. 
Pavel Matějíček z odboru dopravy MěÚ Kuřim. Také shledal zaslanou nabídku společnosti K.E.I. 
Group cenově přijatelnou, nabídnutou cenu standartní a dále společnost K.E.I. Group považuje za 
seriózního dodavatele. Spolu s ředitelkou CSS Kuřim doporučují RM nabídku od společnosti K.E.I. 
Group, s.r.o., Brno na dodání sl. vozidla pro CSS Kuřim. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení nabídek 

B - posouzení nabídek 
 
Diskuse: 
J. Vlček – nelíbí se mu, že posuzujeme pouze 1 nabídku. 
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Přijaté usnesení: 280/2015 - RM souhlasí s nákupen užitkového vozidla pro pečovatelskou službu 
Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim od společnosti K.E.I. 
GROUP, s.r.o., Koliště 47, Brno, IČ 49969641, za cenu 297.590 Kč včetně DPH. 

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

39. Různé 
 
S. Bartoš – pan Kala dovezl pár výkresů. Pokračuje v tom, co začal, nedal si říct, jaké máme 
požadavky. Např. výkresy I. NP má v měřítku 1:150, střecha je v poměru 1:200, pohledy má v poměru 
1:150. Kótování má u novostavby v milimetrech. Kóta u nosných zdí je 8.899 mm. 
D. Sukalovský – toto asi není důvodem odstoupení od smlouvy. 
S. Bartoš – měl dodat kompletní dokumentaci, což nedodal. Tvrdí, že zítra přiveze projektovou 
dokumentaci na kanalizaci. Lhůta je dnes do 24 hod. Sepíší, co všechno chybí. Měl dodat kompletní 
dokumentaci, která by mohla být podána na stavební úřad. Což tak není. 
D. Sukalovský – žádá odbor investiční vyhodnotit dodané podklady. Je zjevné, že není k dispozici 
všechno, ale počká na vyjádření odboru. Sejdeme se nad tím zítra na mimořádném jednání rady 
města v cca 17 hod. 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18:55 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 5. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 5. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
3 RD Luční 740, Kuřim – Smlouva o připojení k distribuční soustavě – zvýšení 

rezervovaného příkonu 
4 Petr Halouzka – nájemní smlouva na dobu určitou 
5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Ján, lok. 9xRD, 

Kučerovský, p. č. 4487“ 
 5A - situace 
 5B - geometrický plán 
 5C - smlouva 
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6 Trojanovi a Halustoková – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
 6A - geometrický plán 
 6B - situace 
 6C - žádost 
 6D - situace 
7 Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 7A - protokol, hodnocení, smlouva o dílo 
8 MŠ Zborovská - čerpání investičního fondu v roce 2015 
 8A - žádost MŠ Zborovská 
9 Oprava sociálního zázemí MŠ Zborovská - zahájení zadávacího řízení 
 9A - výzva 
 9B - návrh smlouvy o dílo 
10 Rekonstrukce stadionu - dokončení závlahy zadního hřiště 
 10A - nabídka 
11 Dodatek č. 1 k SOD na akci" Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a Na 

Zahrádkách v Kuřimi" 
 11A - dodatek č. 1 
 11B - rozpočty 
 11C - posudek - zvýšení únosnosti zemní pláně 
12 Optické kabely - SITEL spol. s r.o. 
 12A - lokalita KU 01 SEVER 
 12B - lokalita KU 02 STŘED 
 12C - lokalita KU 03 JIH 
13 Zápis komise stavební dne 27. 4. 2015 
 13A - zápis komise stavební 27. 4. 2015 
14 Schválení zadávací dokumentace, členů hodnotící komise a dodavatelů k oslovení 

k zakázce D-KÚ-2015-001 "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim" 
 14A - výzva 
 14B - zadávací dokumentace 
 14C - příloha č. 2 zadávací dokumentace 
 14D - příloha č. 3 zadávací dokumentace 
 14E - složení komisí, dodavatelé k oslovení 
15 Kupní smlouva - motorové vozidlo 
 15A - kupní smlouva 
16 Schválení dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě se SMO u projektu "Systémová podpora 

rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů ORP 
 16A - dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci SMO 
 16B - pravidla pro vytvoření a působení Realizačního týmu 
 16C - pravidla pro efektivní meziobecní spolupráci a tvorbu Akčních plánů 
 16D - vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu 
 16E - mzdová soupiska 
 16F - dopis 
 16G - otázky a odpovědi k dodatku 
17 Souhlas s realizací projektu dotovaného z JMK: „Oprava oken a dveří v sociálním 

zázemí letního koupaliště v Kuřimi“ 
18 Dodatek č. 3 ke smlouvě na protierozní zatravněné pásy 
 19A - situace 
19 Žádost o příspěvek na činnost útulku pro kočky 
 19A - dopis z útulku v Polné 
 19B - úvodní strana www.navysocine.cz 
20 Závěry komise pro životní prostředí 
 20A - zápis jednání komise ŽP 
21 Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 
 21A - přerušení provozu MŠ 
22 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ Zborovská 
 22A - výjimka z počtu dětí MŠ 
23 Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Tyršova 
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 23A - žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠT 
24 Žádost o souhlas s čerpáním IF ZŠ Tyršova 
 24A - Žádost o čerpání IF ZŠT 
 24B - Objednávka komínových optimalizátorů ZŠT 
 24C - Objednávka komínových optimalizátorů ZŠT - Kom. 
25 Dodatek ke smlouvě uzavřené s Věznicí Kuřim 
 25A - dodatek smlouvy 
26 Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 26A - zápis komise 
 26B - zápis ze šetření 
 26C - pořadník DPS 
27 Poskytnutí finančního příspěvku na osobní asistenci 
 27A - žádost 
 27B - žádost o poskytnutí dotace 
 27C - rozhodnutí 
 27D - stanovy občanského sdružení 
27/1 Poskytnutí finančního příspěvku na osobní asistenci 
28 Žádost o finanční příspěvek 
 28A - žádost 
29 Žádost o dotaci na knihu 
 29A - žádost 
30 Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 
 30A - činnost knihovny Kuřim 2014 
31 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
 31A - výroční zpráva CSSK 2014 
32 Rámcová kupní smlouva č. 3247 
 32A - rámcová smlouva 
33 UMaGASTRO, s.r.o. – neoprávněné užívání pozemků, Český svaz chovatelů, ZO Kuřim – 

ukončení smlouvy o výpůjčce, záměry 
 33A - UMaGASTRO - současný pronájem pozemků 
 33B - UMaGASTRO - nový pronájem 
 33C - Chovatelé - stávající výpůjčka 
 33D - Chovatelé - nová výměra výpůjčky 
 33E - foto 1 
 33F - foto 2 
 33G - foto 3 
 33H - foto 4 
33/1 UMaGASTRO, s.r.o. – neoprávněné užívání pozemků, Český svaz chovatelů, ZO Kuřim – 

ukončení smlouvy o výpůjčce, záměry 
34 Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
34/1 Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
 34A - návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek 
34/2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
35 Manž. Báborovi – nájemní smlouva 
 35A - žádost 
 35B - situace 
 35C - foto 
 35D - geometrický plán 
 35E - situace 
 35F - situace 
36 Společenství vlastníků jednotek domu Bezručova čtvrť 1101, 1102, 1103 – žádost 

o povolení instalovat plot 
 36A - žádost 
 36B - situace 
 


