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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 17/2015 konané dne 27. 5. 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: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,15 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Bc. Jan Vlček. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 5. 2015 

2 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

3 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

4 Pořadník žadatelů o byt – změna kritérií 

5 KME, spol. s r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Optická trasa KME Kuřim, Brněnská – Na 
Loučkách“ 

6 ZŠ Kuřim Tyršova - konvektomat, výsledek VŘ 

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

8 Kronika města za rok 2014 

9 Smlouva o výpůjčce 

10 Smlouva o spolupráci se společností eReading 

11 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 11. 5. 2015 

12 Rozpočtové opatření č. 7 

13 Městský knihovna Kuřim - pořízení nového kotle 

14 Hasičská zbrojnice Kuřim - projektová dokumentace 

15 Walter s r.o. – smlouva o umístění stavby „Parkoviště Walter Kuřim“ 

16 Finanční dar 

17 Návrh na zrušení usnesení č. 275/2015 

17/1 Poskytnutí dotace 

18 Zápis komise stavební 

19 ČR - Státní pozemkový úřad – nájemní smlouva na pozemky pod cyklostezkou 

20 Fouček – žádost o pronájem části pozemku  
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21 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 
schválení SoD 

22 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 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 
 
Diskuse: 
D. Holman – za splněná usnesení se považují i ta usnesení, u kterých se čeká na spolupráci s druhou 
stranou, tzn. čeká se na podpis smlouvy apod. 
 
Přijaté usnesení: 287/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 5. 

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

2. Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manž. Josef a Jana Jindrovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou společnými nájemci 
obecního bytu č. 1206/4, 3+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207, 
který je součástí pozemku parc. č. 4296 v ul. Na Loučkách, vše v obci a k. ú. Kuřim. Panu Jindrovi byl 
tento byt přidělen na základě Rozhodnutí o přidělení bytu ze dne 15. 10. 1982. 
Dne 13. 5. 2015 požádal pan Jindra o ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 5. 2015. 
 
OMP doporučuje uzavřít s manž. Jindrovými dohodu o ukončení nájmu bytu. Byt bude poté ihned 
nabídnut ve smyslu Pravidel města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách, k výměně stávajícím nájemcům. 
 
Diskuse: 
D. Holman – nesouhlasí s dohodou. Souhlasí s ukončením nájmu se standardní výpovědní lhůtou. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o usnesení s termínem ke dni 31. 8. 2015. 
 
Přijaté usnesení: 288/2015 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Josefem 

a Janou Jindrovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem 
je nájem obecního bytu č. 1206/4, 3+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 1206, 1207, který je součástí pozemku parc. č. 4296, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 8. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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3. Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Etážové topení v obecních bytech, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OMP-2015-003 
Zajišťující odbor (ZO): OMP, Janoušková 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM z 20. 1. 2015 (ORG 1031 000 000) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo 
zajišťujícím odborem - OMP - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem 
„Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 21. 4. 2015 pod č. usnesení 213/2015 schválila zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále 
schválila znění výzvy k podání nabídky a jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 11 uchazečů. 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 12. 5. 2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. 
kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování nabídkových rozpočtů proběhlo dne 15. 5. 2015 druhé 
jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. Do hodnocení nebyly zařazeny nabídky poř. č. 5, ELTI-
HB spol. s r. o. (nabídková cena 743.321,00 Kč bez DPH), poř. č. 9, HAKO CZ spol. s r. o. (nabídková 
cena 809.598,00 Kč bez DPH), poř. č. 10, SINGO, spol. s r. o. (nabídková cena 643.381,18 Kč bez 
DPH) a poř. č. 11, Zásobování teplem s.r.o. (nabídková cena 563.697,96 Kč bez DPH), všechny 
z důvodu vynechání nacenění některých položek (podrobně uvedeno ve zprávě). Nesouladné nabídky 
nešlo porovnat s ostatními nabídkami, byla by porušena zásada rovného zacházení. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti TOPENÍ - INSTALACE s.r.o., se sídlem U Sokolovny 100, Moravské Knínice, 
PSČ 664 34, IČ 29201951, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 667.905,08 Kč 
vč. DPH. 
 
Termín zhotovení díla: do 31. 10. 2015. 
 
Přílohy: A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - Smlouva o dílo 
 
Diskuse: 
D. Holman – požadované položky musí být v nabídce vyplněny, tzn. uchazeč musí uvést i 0 Kč. Jinak 
je nabídka z hodnocení vyloučena. 
 
Přijaté usnesení: 289/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, 
Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností TOPENÍ - INSTALACE 
s.r.o., se sídlem U Sokolovny 100, Moravské Knínice, PSČ 664 34, IČ 29201951, 
za cenu 667.905,08 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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4. Pořadník žadatelů o byt – změna kritérií 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je v současné době vlastníkem 185 bytových jednotek. 
Volný obecní byt se do nájmu přiděluje v souladu s Pravidly města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách (dále jen „pravidla“) podle aktuálního pořadníku. Pořadník se 
sestavuje na základě „Žádosti o pronájem bytu nebo o bytovou náhradu od Města Kuřimi (dále jen 
„žádost o byt“). V žádosti o byt žadatel vyplní dotazník sestavený radou města, ve kterém uvede 
skutečnosti rozhodné pro posouzení jeho bytové potřebnosti - vizte příloha A. 
 
OMP sestavil novou žádost o pronájem bytu, kterou předkládá radě města k projednání. Barevně jsou 
vyznačeny změny oproti stávajícímu dotazníku - příloha B. Nová žádost o pronájem bytu bude platná 
od 1. 6. 2015. OMP poté vyzve všechny žadatele o byt o aktualizaci své žádosti. 
 
Položka č. 1 - (žádost se podává z důvodu výpovědi nájmu bytu podle ust. § 2288 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) žadatel může získat jeden bod. Dle ustanovení § 2288 odst. 2 
občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem na dobu určitou v tříměsíční výpovědní 
době v případě, že 
a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost 

a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno, 
b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii 

nebo ve vedlejší linii v druhém stupni. 
OMP navrhuje položku č. 1 zrušit. Praxe ukazuje, že je tento bod tzv. „zadarmo“. Nájemce se může 
s pronajímatelem dohodnout na znění výpovědi. Navíc tato položka není téměř využívána. 
 
Položku č. 3 OMP navrhuje doplnit takto: 
- mezi žadateli je osoba s trvalým pobytem v Kuřimi v trvání delším pěti let nebo osoba s trvalým 

pobytem v Kuřimi, která v minulosti žila v Kuřimi nepřetržitě 15 let a po tuto dobu zde měla trvalý 
pobyt 
Tímto krokem se předejde opakovaným žádostem o prominutí přerušení trvalého pobytu, které 
musí RM projednávat a bude zohledněna tzv. domovská příslušnost žadatele. OMP dále navrhuje 
doplnit další dvě položky týkající se trvalého pobytu v Kuřimi. Dvěma body by byl ohodnocen 
trvalý pobyt v Kuřimi v trvání od jednoho do pěti let, jedním bodem trvalý pobyt v Kuřimi v trvání do 
jednoho roku. 

 
Položku č. 6 (manželé do 35 let s jedním a více dětmi) navrhuje OMP ohodnotit pouze jedním 
bodem. 
Položku č. 7 (mezi žadateli je nezletilé dítě) navrhuje OMP doplnit takto: 
- žadatel/é má/mají ve vlastní péči nezletilé dítě nebo dítě zletilé nezaopatřené, studující 
Pokud bude žadatel v žádosti uvádět zletilé dítě a bude chtít za zletilé dítě získat body, musí doložit 
potvrzení o studiu vydané příslušnou školou. 
 
Položku č. 8 (mezi žadateli je více než jedno nezletilé dítě) navrhuje OMP zrušit. 
 
OMP dále navrhuje zrušit stávající položky č. 11 a 12, které se týkají stávající obývané výměry 
obytné plochy (pokoj + kuchyň) na jednu osobu. Položka č. 12, kde je mínusový bod za stávající 
obývanou výměru obytné plochy na jednu osobu činící více než 20 m

2
, není vůbec využívána (žadateli 

přiznána). Položka č. 11, kde se uplatňují body za stávající obývanou výměru obytné plochy na jednu 
osobu činící méně než 8 m

2
, bývá žadateli často zneužívána uváděním nepravdivých údajů, jejichž 

pravdivost není OMP schopno relevantně ověřit. 
 
OMP dále navrhuje doplnit položku: 
- mezi žadateli je osoba v pracovním poměru po dobu delší jak 12 měsíců nebo OSVČ podnikající 

déle jak 12 měsíců 
Tuto položku navrhuje OMP ohodnotit dvěma body proto, aby bylo pro žadatele motivací aktivní 
hledání zaměstnání. Žadatelé budou i nadále k žádosti dokládat Potvrzení o zaměstnání a výši příjmů, 
resp. daňové přiznání za poslední kalendářní rok v případě OSVČ. 
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Dále OMP navrhuje upravit stávající položku č. 16 (ohodnocena jedním bodem), a to tak, že dojde 
k vypuštění OSVČ, jelikož žadatelé si živnostenská oprávnění zřizují pouze účelově: 
- mezi žadateli je osoba v pracovním poměru po dobu min. tří po sobě jdoucích měsíců 
 
OMP navrhuje do dotazníku doplnit položku, která bude ohodnocena mínusovými body (-3): 
- žadatel/é byl/i (spolu)vlastníkem/ky nemovitosti (byt, RD) v posledních 3 letech. 
Tuto skutečnost může OMP ověřit náhledem do katastru nemovitostí. 
 
OMP dále doporučuje vypustit stávající položky č. 13 a č. 14, OSVV označil tato kritéria za 
diskriminační. 
- osoby v hmotné nouzi po dobu max. šest měsíců v posledních 12 měsících (příspěvek na živobytí, 

doplatek na bydlení) 
- osoby v hmotné nouzi po dobu déle jak posledních šest po sobě jdoucích měsíců (příspěvek na 

živobytí, doplatek na bydlení) 
 
Výše uvedenými změnami dojde k přečíslování stávajících položek. 
 
OMP předloží na zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. 6. 2015 změnu Pravidel města 
Kuřimi č. 1/2012, a to především z důvodu legislativních změn (odkaz na zákon č. 40/1964 Sb.). 
 
Přílohy: A - žádost o pronájem bytu 

B - žádost o pronájem bytu – návrh od 1. 6. 2015 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:28 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – navrhuje tyto položky žádosti: 
položka č. 1 – upravuje se „na základě rozhodnutí stavebního úřadu“. 
 
položka č. 2 – upravuje se „nepřetržitě 15 let“. 
D. Holman – navrhuje spíše 25 let. 
D. Sukalovský – navrhuje spíše 10 let. 
P. Ondrášek – byl by pro 20 let. Stačí, že zde ten občan 20 let vyrůstal, než dokončil školu.  
D. Holman – každý patnáctiletý občan Kuřimi, který se zde narodil a má zde těch 15 let trvalé bydliště, 
má tedy nárok na byt. 
A. Zimmermannová – navrhuje položky č. 2, 3, 4 rozdělit na podbody. 
položka č. 2 - „nepřetržitě 20 let“. 
 
L. Ambrož – navrhuje dát preambuli, že žadatel musí mít trvalý pobyt v Kuřimi. 
J. Viktorinová – pokud nebude mít trvalý pobyt ve městě, potom dostane mínus body? 
 
 
Na jednání se v 14:47 hod. dostavila A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
A. Janoušková – může se stát případ, kdy se z obce ve správním obvodu Kuřimi žadatel přestěhuje do 
sociálního bytu v ul. Tišnovské, nyní má za správní obvod 1 bod, pokud si změní trvalé bydliště na ul. 
Tišnovskou, bod ztrácí, proto nově navrhujeme osobu s trvalým pobytem v Kuřimi v trvání do jednoho 
roku ohodnotit jedním bodem. 
P. Ondrášek – může to být osoba odjinud. 
P. Ondrášek – navrhuje vypustit položku č. 5. 
D. Holman – s tím souhlasí. 
D. Sukalovský – tato položka mu nevadí. 
položka č. 5 - se vyjme. 
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J. Viktorinová – ptá se, zda vyjmou položku č. 6 – nemá pobyt ve správním obvodu? 
D. Holman – navrhuje dát mínus body, že nemá trvalý pobyt v Kuřimi. 
D. Sukalovský – mělo by to být prostupné. 
D. Holman – musí průkazně doložit nájemní vztah. Změna zákona snad vše zjednoduší. V položce 
č. 6 chce uvést mínus 5 bodů. 
P. Ondrášek – žádá vyjmout bod č. 6 úplně. Pokud si zažádá radu města o výjimku, potom rada 
souhlas neudělí, protože nechce pronajímat byty občanům, kteří nemají trvalý pobyt ve městě. 
Chceme motivovat žadatele, aby se trvalý pobyt snažili i ve stávajících podnájmech zřídit.  
D. Holman – deklarovat to, že občané, kteří nemají trvalý pobyt ve městě, nebude město v pořadníku 
podporovat. 
J. Viktorinová – při podpisu smlouvy požadujeme, aby měli trvalý pobyt. Většinou to udělají. 
D. Holman – musí být motivováni. 
P. Ondrášek – navrhuje u položky č. 6 - mínus 3 body, pokud nemá trvalý pobyt. 
položka č. 6 – mínus 3 body. 
 
D. Holman – navrhuje u položky č. 7 udělit 2 body. 
J. Viktorinová – v návrhu nezohledňují více než jedno nezletilé dítě. 
D. Holman – právě toto by zohlednil. 
P. Ondrášek – počty dětí by nezohledňoval. Oproti návrhu, kde je 1 bod, by dal 2 body pro manžele. 
Mezi žadateli jsou takoví, kteří obcházejí sociálku, že prý žijí s dítětem sami, ale realita je často jiná. 
Chceme touto položkou podporovat tradiční model rodiny. 
L. Ambrož – souhlasí a vynechat počty dětí, jedno nebo více dětí je dostačující. 
položka č. 8 – 2 body. 
 
D. Holman – u položky č. 11 navrhuje vyjmout po dobu 6 měsíců. 
D. Sukalovský – navrhuje vyjmout celou položku. 
J. Viktorinová – jedná se o jediný sociální aspekt, jde o sociální dávku pro dítě. 
položka č. 11 – vyjmuto „po dobu 6 měsíců“. 
 
J. Viktorinová – u položky č. 12 vyjmuli OSVČ. 
D. Sukalovský – žádá doplnit do 12 měsíců. 
J. Viktorinová – OSVČ si žadatelé mohou na krátkou dobu účelově zřídit, proto vyjmuto. 
P. Ondrášek – nemůžeme OSVČ znevýhodnit k pracovnímu poměru. Navrhuje nechat 1 bod pro 
zaměstnané od 3 do 12 měsíců, ale 2 body při pracovním poměru nebo podnikání OSVČ déle jak rok. 
položka č. 12 – bude uvedeno „po dobu od 3 do 12 po sobě jdoucích měsíců“. 
 
P. Ondrášek - položka č. 13 – podle návrhu lze interpretovat, že se sčítají body za položku č. 12 a 13, 
ale je to tak myšleno? 
D. Holman – co když přijde o práci a má přetržku? Pokud se budou body sčítat, potom navrhuje udělit 
1 bod. 
A. Janoušková – všechno lze ohledně práce doložit. 
A. Zimmermannová – navrhuje položky č. 12 a č. 13 sloučit a rozdělit na a)+b). Potom se mohou body 
sčítat. 
položka č. 13 – 1 bod a rozdělení na podbody. 
 
položka č. 17 – bude doplněno „v posledních 5 letech“. 
 
položka č. 19 – doplnit „osoba pravomocně odsouzená“. 
 
položka č. 20 – doplnit „před 5 lety zrušen nájem obecního bytu“. 
 
Přijaté usnesení: 290/2015 - RM schvaluje znění „Žádosti o pronájem bytu nebo o bytovou náhradu 

od města Kuřimi“ dle přílohy s účinností od 1. 6. 2015 se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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Z jednání odešla v 15:33 hod. A. Janoušková. 
 
 
 

5. KME, spol. s r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Optická trasa KME 
Kuřim, Brněnská – Na Loučkách“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Optická trasa KME Kuřim, Brněnská - Na Loučkách“ požádal projektant Ing. Roman 
Čadeni v zastoupení investora KME, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16/3, Kuřim, město Kuřim 
o souhlas s uložením optického kabelu do pozemků města - viz příloha A, B. 
Jedná se o pozemky parc. č. 605/1, 436/8, 629/2, 437, 4219/1, 612/2, 612/25, 625, 4242/1, 4220, 
4242/3, 612/12, 439/3, 612/11, 4230 a 550/1 vše v k. ú. Kuřim v celkové délce cca 353 m. 
Na trasu položení optického kabelu bude nutné zřídit věcné břemeno. Město Kuřim má s KME, spol. 
s r.o. dohodnutou cenu 90,- Kč/bm položeného kabelu (cena vychází ze znaleckého posudku na 
ocenění věcného břemene pro optický kabel, který byl městu v minulosti předložen). 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu 
o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 291/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch KME, spol. s r.o., 

se sídlem Tyršova 16/3, Kuřim, na pozemcích parc. č. 605/1, 436/8, 629/2, 437, 
4219/1, 612/2, 612/25, 625, 4242/1, 4220, 4242/3, 612/12, 439/3, 612/11, 4230 
a 550/1 vše v k. ú. Kuřim dle přílohy v celkové délce cca 353 m, za účelem uložení 
optického kabelu za jednorázovou náhradu ve výši 90,- Kč/bm bez DPH. Náklady 
na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. 

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

15. Walter s r.o. – smlouva o umístění stavby „Parkoviště Walter 
Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová, Mgr. Jana 
Viktorinová) 
 
Dne 29. 4. 2015 požádal Ing. Vladimír Pančík na základě plné moci od společnosti Walter s.r.o. 
o zavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města Kuřimi. Konkrétně se 
jedná o stavbu „Parkoviště Walter Kuřim“, kdy investor plánuje vybudovat sjezd, jehož realizace 
zasáhne mimo jiné i do pozemků města a to - parc. č. 1843/8 výměrou 5,28 m

2
 a parc. č. 3002/8 

výměrou 16,22 m
2
 vše v k. ú. Kuřim. V současnosti jsou požadované části pozemků využívány jako 

chodník.  
OI MěÚ Kuřim nemá k předložené projektové dokumentaci námitek. 
OMP doporučuje pro stavební řízení uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku“. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 
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Přijaté usnesení: 292/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby 
„Parkoviště Walter Kuřim“ se společností Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 
1289/119, Kuřim, IČ 61060003, kterou budou částečně dotčeny pozemky parc. č. 
1843/8 a parc. č. 3002/8 vše v k. ú. Kuřim dle přílohy v celkové výměře cca 
21,5 m

2
. 

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

19. ČR - Státní pozemkový úřad – nájemní smlouva na pozemky pod 
cyklostezkou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim plánuje stavbu cyklostezky Kuřim - Lipůvka, dále jen „Cyklostezka“. Na stavbu 
Cyklostezky je vydáno „Rozhodnutí o umístění stavby“. Nyní město vyřizuje stavební povolení. 
Cyklostezka se mimo jiné dotýká i pozemků ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit 
s majetkem státu svědčí pro Státní pozemkový úřad. Pro získání stavebního povolení je nutné uzavřít 
na tyto pozemky nájemní smlouvu. 
Jedná se o části pozemků parc. č. 2954, 2940/1, 2970, 3007/16, 3005/25, 3005/40, 3005/1 a 3016, 
vše v k. ú. Kuřim o celkové výměře 10 686 m

2
 (dále jen „předmětné pozemky“) - vizte příloha A. 

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) zaslal městu ke schválení nájemní smlouvu - vizte příloha B. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Po vydání kolaudačního souhlasu bude 
realizováno majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou cyklostezky, které může být 
realizováno formou bezúplatného převodu. 
Roční nájemné v období od data účinnosti NS do nabytí právní moci stavebního povolení bude 
ve výši 3.437 Kč (0,32164 Kč/m

2
). 

Po nabytí právní moci stavebního povolení se roční nájemné zvýší na částku 160.290 Kč 
(15 Kč/m

2
). 

OMP se snažil vyjednat zvýšení nájemného až od doby začátku realizace stavby, která bude odvislá 
od získání dotace. Bohužel naši žádosti nebylo vyhověno. Výpočet nájemného je podobně popsán 
v příloze 3 nájemní smlouvy. 
Na základě výše uvedeného předkládá OMP ke schválení nájemní smlouvu - vizte příloha B. 
Vyjádření OI: územní rozhodnutí bylo vydáno 23. 8. 2013 tedy platnost do 23. 8. 2015, do této doby 
doporučujeme požádat o stavební povolení, jinak ÚR pozbyde platnosti. V předchozím řízení bylo 
problémové, vyřízení odvolání trvalo téměř rok. Abychom mohli požádat o dotace z různých dotačních 
titulů např. SFDI nebo ROP, je potřeba mít vyřízeno stavební povolení, které je vždy povinnou 
přílohou žádosti o dotace. 
 
Přílohy: A - situace 

B – smlouva 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – od nabytí právní moci stavebního povolení bude roční nájemné ve výši 160.290 Kč 
a to do doby dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu. Poté nám mohou být  převedeny 
pozemky bezúplatně. 
D. Sukalovský – do kdy se musí smlouva podepsat? 
J. Viktorinová – co nejdříve. 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:42 J. Honců – referentka odboru investičního. 
 
 
J. Honců – dne 23. 8. 2015 končí platnost územního rozhodnutí, pokud nepožádáme o stavební 
povolení, pozbyde platnosti. Součástí žádosti o dotace je nezbytné pravomocné stavební povolení. 
Cena za nájem je sice vysoká, ale jedná se o 10 000 m

2
, je to rozsáhlý úsek za areálem TOSky po 

katastr Lipůvky. 
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P. Ondrášek – ptá se, zda máme konkrétní dotaci? 
J. Honců - v polovině roku by měli být výzvy na cyklostezky. Myslí si, že 2 roky bychom nájem určitě 
platili. Tento rok určitě celou částku platit nebudeme, pouze poměrnou část od  data nabytí právní 
moci stavebního povolení. Myslí si, že se ke stavebnímu řízení  odvolá pan Sehnal z Lipůvky, poslední 
odvolání k územnímu řízení bylo na krajském úřadě rok. To bychom za nájem zase neplatili. 
L. Ambrož – proč se p. Sehnal brání? 
J. Honců – z principu. Má tam pozemek pro výrobu, ke kterému nemá přístup. Nájem se bude platit 
jen do dokončení stavby (kolaudaci). 
D. Sukalovský – odkdy začneme platit? 
J. Honců – od okamžiku, kdy budeme mít pravomocné stavební povolení. 
 
Přijaté usnesení: 293/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 

2954, 2940/1, 2970, 3007/16, 3005/25, 3005/40, 3005/1 a 3016 vše v k. ú. Kuřim 
o celkové výměře 10 686 m

2 
s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, 

se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774 na dobu neurčitou dle přílohy. 
 
 
Z jednání odešla v 15:51 hod. Ing. J. Honců. 
 
 
 

20. Kamil Fouček – žádost o pronájem části pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Kamil Fouček, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal o pronájem pozemku parc. č. 3658 
v k. ú. Kuřim dále jen „předmětný pozemek“- vizte příloha A. 
Předmětný pozemek chce využít jako pastvu pro ovce. Pan Žáček potvrdil, že jmenovaný bydlí 
v maringotce na předmětném pozemku a pronájem doporučil (na užívání pozemku bude dohlížet). 
Město Kuřim pronajímalo předmětný pozemek o výměře 2 164 m

2
 panu Josefu Machačovi za nájemné 

ve výši 0,22 Kč/m
2
/rok. Nájem předmětného pozemku skončil dohodou v roce 2010. V zápětí byl 

zveřejněný záměr na pronájem, na který nikdo nereagoval. Z tohoto důvodu OMP doporučuje schválit 
záměr nový. 
V lokalitě „pod Zlobicí“ město pronajímá pozemek se stejným účelem (jako pastvinu pro ovce) 
společnosti OVEKO a.s. za nájemné ve výši 0,15 Kč/m

2
/rok. 

OMP doporučuje předmětný pozemek pronajmout (městu odpadne starost o údržbu pozemku), 
nájemné sjednotit na částku ve výši 0,15 Kč/m

2
/rok a pronajmout pouze část pozemku o výměře 2 000 

m
2 
neboť na tomto pozemku stojí 2 maringotky jako zázemí pro občany bez domova. 

Roční nájemné bude činit částku ve výši 300 Kč. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 294/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3658 v k. ú. 

Kuřim o výměře 2000 m
2
 panu Kamilu Foučkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
0,15 Kč/m

2
/rok. 

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

6. ZŠ Kuřim Tyršova - konvektomat, výsledek VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zadavatelem výběrového řízení je Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, 664 34 Kuřim, zastoupená ředitelem Mgr. Stanislavem Plchotem. Akce je 
hrazena z investičního fondu ZŠ Tyršova. 
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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 dodávky. Jedná 
se o zakázku v limitu do 500 tis. Kč bez DPH. 
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena zadavatelem ve výši 330 tis. Kč bez DPH. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 24. 4. 2015 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně zadavatel přímou výzvou obeslal 11 kvalifikovaných zhotovitelů. 
Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 9 uchazečů. 
Na prvním jednání hodnoticí komise dne 11. 5. 2015 proběhlo otevírání obálek s nabídkami, dále 
proběhla částečná kontrola úplnosti nabídek. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou nesplňovala 
technické parametry požadované v zadávací dokumentaci - nepostoupila do hodnocení nabídek. 
Druhá nejvýhodnější nabídka splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci, komise 
telefonicky prověřila předložené referenční zakázky. 
Dne 18. 5. 2014 proběhlo druhé jednání, na kterém proběhla kontrola úplnosti zbylých nabídek, dále 
bylo provedeno hodnocení nabídek. Hodnoceny byly celkem čtyři nabídky, pět nabídek nebylo komisí 
zařazeno do hodnocení. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v přiložené Zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek zajišťující odbor a  hodnoticí komise doporučuje Radě 
města uzavřít smlouvu s uchazečem NS Servis s.r.o., se sídlem Ečerova 966/4, 635 00 Brno, 
IČ 26239299, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 284.612,33 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva 
 
Přijaté usnesení: 295/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Kuřim 
Tyršova - konvektomat“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností NS 
Servis s.r.o., se sídlem Ečerova 966/4, 635 00 Brno, IČ 26239299, která předložila 
nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 284.612,33 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 15:58 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

7. 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  - příloha č. 2 ZD Specifikace VZ TC22  - vydání 7 
D - příloha č. 3 ZD Smlouva o dílo VZ TC22 - vydání 7 
E - podklady komise, dodavatelé 
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Na jednání se dostavil v 16:00 hod. M. Svoboda – informatik. 
 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá pohlídat licence, abychom měli neomezený přístup. Má pocit, že město chce 
opravdu hodně muziky za navržený rozpočet. Kdo to dodá za tyto peníze, bude hrdina. 
M. Svoboda – také mají obavu, že se nevejdou do limitu. Ceny byly tvořeny v loňském roce. 
D. Sukalovský – ty licence musí se změnit v podmínkách. 
M. Svoboda – licence společnosti Gordic nám patří. Ale jsou softwary, které to nemají. 
P. Ondrášek – odvoláváme se na několika místech zadávačky na propojenost na služby spisovky. Je 
zajištěno, že v tom nenastane nějaká bariéra ze strany dodavatele spisové služby? 
M. Svoboda – bylo jednáno se společností Gordic ohledně Ginisu. 
P. Ondrášek – v této akci mají jakou roli? 
M. Svoboda – z hlediska dokumentu jsou uvedeni jako dodavatel stávajícího systému, nově žádnou. 
P. Ondrášek – žádá upravit všechny lhůty, nejsou už reálné. 
M. Svoboda – ano, budeme na to myslet a vše upravíme. 
P. Ondrášek – až se vyřeší licence, chce být informován. 
 
Přijaté usnesení: 296/2015 - 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. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavil v 16:02 hod. J. Vlček – počet přítomných členů rady města 5. 
 
 
 

8. 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 – materiál stahuje z projednávání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2014. 
 
 
 

9. Smlouva o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Dne 21. 6. 2015 pořádá město ve spolupráci se společností Moto Kenny závody historických vozidel. 
Akce se bude odehrávat na pozemcích společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s., se kterými byla dohodnuta 
spolupráce. Prostory městu Kuřim vypůjčí bezplatně za možnost umístění loga na plakátech a akci 
samotné. Výpůjčka je domluvena již od 20. 6., kdy se bude připravovat trať závodu. 
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V příloze předkládáme smlouvu o výpůjčce ke schválení. 
 
Přílohy: A - výpůjčka 

B - příloha ke smlouvě 
C - foto 
D - foto 

 
Diskuse: 
D. Holman – žádá smlouvu lehce upravit. Město si pozemky vypůjčí, ale za organizaci, pořadatelské 
a zdravotní zabezpečení zodpovídá Moto Kenny. 
A. Zimmermannová – ano, oni organizují závody. Má na to lidi, kteří mají zkoušky. Město zajišťuje 
organizaci, stánky. 
D. Holman – žádá upravit čl. 2, bod č. 2. 1. - za účelem zajištění pozemků pro akci „Závody 
historických vozidel“ ve dnech 20. – 21. 6. 2015. 
 
Přijaté usnesení: 297/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s TOS KUŘIM - OS, 

a.s., IČ 26231522, se sídlem Štefánikova 110/41, Brno, dle přílohy se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

10. Smlouva o spolupráci se společností eReading 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM smlouvu o spolupráci se společnostíu eReading s.r.o., za účelem krátkodobého 
zpřístupnění autorských děl ve formě e-knih. 
 
Městská knihovna hledá v současné „internetové“ době také nové možnosti nabídky služeb. Jednou 
z nich je půjčování e-knih. Vzhledem k tomu, že dosud není vyřešený autorský zákon, který by 
knihovnám tuto službu umožňoval přímo, nabízí knihovny e-knihy prostřednictvím komerčních 
organizací. 
Knihovna zakoupí oprávnění k budoucímu užití e-knih čtenáři knihovny. Pilotní projekt obsahuje 
oprávnění pro 400 přístupů a stažení e-knih do tabletů a čteček přímo z nabídky eReadingu. Zájemce 
musí být registrovaným uživatelem knihovny v Kuřimi. 
Celková částka poskytované služby je 19.600 Kč včetně DPH. Cena jedné e-knihy je 49 Kč. 
Smlouva byla předána k připomínkám na MPO a OF. 
 
Přílohy: A - rámcová smlouva o spolupráci 
 
Diskuse: 
D. Holman – smlouva je vzorová a městu nedává žádné záruky. Zajišťuje jen potřeby společnosti 
eReading. Nelíbí se mu, že knihovna se chová jako prodejce. Navíc nabízí velmi omezený přístup. 
P. Ondrášek – neví, jestli došlo k dalšímu poptávkovému řízení. 
D. Holman – smlouva neomezuje spolupráci. 
P. Ondrášek – žádá, ať dá odbor majetkoprávní a finanční připomínky ke smlouvě. 
D. Holman – žádá vždy kontrolovat smlouvu. 
A. Zimmermannová – do usnesení lze doplnit celkovou částku. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se společností eReading za účelem 

krátkodobého zpřístupnění autorských děl ve formě e-knih. 
 
 
 
 



 
 

 

13 

 

 
Na jednání se v 16:20 hod. dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a zástupci společnosti 
DOKA, s.r.o. pan Lach a Tesař, kteří prezentovali řešení dopravního značení při rekonstrukci ul. 
Tyšova, Legionářská a Tišnovská. 
 
 
Z jednání odešel v 17:23 hod. pan Lach a Tesař. 
 
 
 
 

21. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba, schválení SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S1/2015/RM Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem realizováno výběrové řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace na akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba, projektová dokumentace“. 
Rada města na mimořádném zasedání dne 25. 5. 2015 otevřela obálky s nabídkami, stanovila pořadí 
úspěšnosti nabídek a následně vystavila souhlas s hodnocením. 
 
OI dohodl smlouvu na provedení projekčních prací a autorském dozoru ve spolupráci s OMP 
a doporučuje Radě města uzavřít smlouvu s uchazečem 7points s.r.o., se sídlem Blanenská 355, 
664 34 Kuřim, IČ 28323793, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.267.542 Kč 
vč. DPH. 
 
Přílohy:  A - smlouva 

B - harmonogram 
 
Diskuse: 
D. Holman – sankce jsou nízké, ale smlouva, která byla použita pro 1. výběrové řízení je základ i pro 
tuto smlouvu, nechceme ji měnit. Do budoucna by ale bylo lépe, kdyby byly sankce vyšší. Článek XIV, 
bod 4 se odkazuje na písmeno d) - kde je? 
A. Zimmermannová – správně by mělo být 2.1.3. 
P. Ondrášek – obsah je obdobný, jak v předchozí smlouvě, žádá zkontrolovat a opravit číslování 
v dokumentu. 
D. Holman – článek IV „předmět díla“ - pro stavbu město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování výukových 
kapacit-novostavba - vyjmout větu „příklad možného řešení je uveden…“. Ve smlouvě je termín 
odevzdání dokumentace jiný než v harmonogramu. Je to termín pro stavební úřad? Žádá 
přeformulovat. 
A. Zimmermannová – je potřeba mít čas na kontrolu. 
D. Holman – posunout předběžné oznámení? Potom se otevírá delší čas pro výběrové řízení? 
S. Bartoš – musíme mít ale dokumentaci. 
D. Holman – potřebuje vědět, jestli jsou termíny reálné. 
S. Bartoš – z harmonogramu to nikdy nebudeme přesně vědět. Musíme reagovat na vzniklou situaci. 
Snažíme se předejít problémům. Jednáme s dotčenými vlastníky, spolupracujeme s odborem 
stavebním MěÚ. Je to složité, ale nelze nic předvídat. 
D. Holman – chce, aby harmonogramy odrážely realitu. 
S. Bartoš – mají měsíc rezervu, když vše dopadne dobře. 
D. Sukalovský – jsme v těžké situaci, ale musíme věřit, že vše dobře dopadne. 
 
 
Přijaté usnesení: 298/2015 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba“ se společností 7points s.r.o., se sídlem Blanenská 355, 664 34 Kuřim, 
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IČ 28323793, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.267.542 
Kč vč. DPH se změnami. 

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

11. Zápis z jednání komise dopravy ze dne 11. 5. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 11. 5. 2015. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
D. Holman – žádá umístit doplňkovou tabulku s časovým omezením na dobu svozu odpadu. 
D. Sukalovský – dal by pouze zákaz zastavení. Navrhuje hlasovat o návrhu D. Holmana. 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
J. Vlček – záleží na tom, jak často to bude využívat. 
D. Holman – podle vyjádření, by to mělo být 4x do roka. Je to zanedbatelné. 
L. Ambrož – povolení by mělo být na 1 rok. 
P. Ondrášek – s výjimkou souhlasí, ale je otázkou, jak se k povolení vyjádří další orgány. 
D. Sukalovský – hlasuje se o závěru komise. 
PROTI: 3, zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18:39 hod. J. Vlček. 
 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
D. Holman – došlo ke špatnému označení variant. Komise nedoporučila variantu G, s čímž souhlasí. 
D. Sukalovský – navrhuje spíše varianty sloučit. 
D. Holman – navrhuje zadat Ing. Jarolímovi vypracovat variantu „I“. 
PRO: 4. 
 
 
Na jednání se vrátil v 18:46 hod. J. Vlček. 
 
 
Bod č. 4.1. – schvaluje: 
PRO: 5. 
Bod č. 4.2. - bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 299/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 11. 5. 

2015 a schvaluje body č. 1 se změnou, 4.1, neschvaluje bod 2 dle zápisu 
v příloze. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
Přijaté usnesení: 300/2015 - RM souhlasí s provozováním vlekací trasy v lokalitě Pod Cimperkem. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
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12. Rozpočtové opatření č. 7 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Hřiště Podlesí - vyčlenění finančních prostředků 
ORG 1233 000 000 
 
Vyčleněno   215.000,- Kč   vyčerpáno   128.457,06 Kč 
 
ZM vyčlenilo na zakázku částku 215.000 Kč. 
Majitele sousední nemovitosti obtěžuje padání míčů z hřiště do jejich zahrady. Proto byla od 
zhotovitele stávajícího oplocení, které je v záruce, zajištěna nabídka na zvýšení plotu na jižní straně 
hřiště o 2 metry. Technické řešení bylo doporučeno a odsouhlaseno statikem a správcem hřiště, 
panem Ing. Trojanem. Konečná cena stavebních prací po projednání se zhotovitelem je 94.090 Kč. 
 
OI navrhuje navýšit o 8.000 Kč částku k financování investiční akce, do celkové výše 223.000 Kč, 
z rezervy rozpočtu města. 
 
RO č. 7 
výdaje oddíl 34 akce Hřiště Podlesí + 8 000 Kč 
výdaje oddíl 64  rezerva   - 8 000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 301/2015 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

13. Městský knihovna Kuřim - pořízení nového kotle 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Pořízení nového tepelného zdroje pro městskou knihovnu Kuřim - řešení havarijního stavu 
Město Kuřim, odbor investiční zajišťoval v roce 2009 samostatný tepelný zdroj pro objekt městské 
knihovny Kuřim. Zhotovitelem kotelny byla na základě výsledku zadávacího řízení společnost Uchytil 
s.r.o., která instalovala plynový kondenzační kotel Ferroli Econcept Tech35c, který byl předepsán 
projektovou dokumentací. 
Přesto, že byl kotel pravidelně servisován, došlo během záruční doby 5 let k mnoha reklamacím 
a následným opravám podstatného významu (2x k výměně elektronické desky, těsnění výměníku 
a spalovací komory, izolace spalovací komory, kabely, prasklé trubičky difusoru, elektrody atd.) 
Náklady na tyto opravy, které zajišťoval zhotovitel, by odhadem dosáhly na pořízení nového kotle. 
V roce 2014 vypršela záruční doba. Následně v únoru byla městem zaplacena další velká oprava 
v hodnotě 11.500 Kč za výměnu čerpadla, relé, plynového ventilu a patice. Letos v dubnu nastaly 
poruchy, kdy musel být kotel restartován (30. 3. 2015, 1. 4. 2015, 3. 4. 2015, 10. 4. 2015, 24. 4. 2015, 
27. 4. 2015, 28. 4. 2015), nyní již kotel nelze spustit - ihned padne do poruchy. 
Dne 20. 5. 2015 bylo svoláno místní šetření se zhotovitelem a projektantem, kotelna byla prohlédnuta 
a konstatováno, že vše je v souladu s projektem, zhotovitel po konzultaci s dodavatelem kotle 
společností Enbra na jednání oznámil, že další servisování kotle bude problematické, jelikož byla 
ukončena výroba a bude problém s náhradními díly, zároveň nelze jeho bezvadný chod po další 
opravě zaručit. 
OI navrhuje řešení této havarijní situace pořízením nového kotle vzhledem k tomu, že následné 
opravy dle předchozích zkušeností budou nákladné a mohly by dosáhnout ceny za pořízení nového 
kotle. Na základě výše uvedeného žádá RM o vyčlenění finanční prostředků ve výši 100.000 Kč 
z ORG 1006 0000 00 „drobné investice“. Tato částka je stanovena odhadem - čekáme na cenové 
nabídky. 
Na ORG 1006 000 000 dosud vyčerpáno      197.000 Kč 
Na ORG 1006 000 000 zbývá    1.303.000 Kč 
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Diskuse: 
S. Bartoš – doufá, že peníze budou stačit. 
D. Holman – navrhuje vyčlenit více peněz. 
 
Přijaté usnesení: 302/2015 - RM souhlasí s vyčleněním částky 120.000 Kč z ORG 1006 0000 00 

„Drobné investice“ na pořízení nového tepelného zdroje objektu městské knihovny 
v Kuřimi. 

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

14. Hasičská zbrojnice Kuřim - projektová dokumentace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Hasičské zbrojnice Kuřim 
Město Kuřim požádalo Jihomoravský kraj v rámci dotačního programu „JMK na požární techniku 
a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016“ o dotaci na 
rekonstrukci sociálního zázemí a elektroinstalace požární zbrojnice Kuřim. V rámci rekonstrukce bude 
řešena kompletní výměna elektroinstalace, změna dispozice hygienického zázemí tak, aby odpovídala 
hygienickým normám a dále výměna rozvodů vody a kanalizace, které jsou v nevyhovujícím stavu. 
Celkové náklady jsou dle předběžných propočtů 776.000 Kč. Město Kuřim je nyní zveřejněno na 
seznamu úspěšných žadatelů s navrhovanou částkou podpory ve výši 400 tis. Kč. 
OI navrhuje v této fázi zpracovat projektové dokumentace na části eletroinstalace, zdravotechniky 
a stavební části, tak abychom byli připraveni požádat Zastupitelstvo města o vyčlenění finančních 
prostředků a následně mohli zahájit zadávací řízení. Doposud proběhlo s členy SDH odsouhlasení 
konceptu elektroinstalace a změny dispozice soc. zázemí. 
OI na základě výše uvedeného žádá Radu města o vyčlenění finanční prostředků na zpracování 
projektové dokumentace z ORG 1008 0000 00 „Projekty a studie“ ve výši 75.000 Kč. Tato částka se 
na základě cenových nabídek a odhadů sestává z: 

- návrh dispozičních změn       3.000,- 
- zpracování propočtů po účely podání žádosti o dotace   2.000,-  
- PD elektroinstalace      18.150,- 
- PD ZTI        20.000,- 
- PD stavební část, PD ohlášení úprav   25.800,- 
- rezerva         6.050,- 

celkem        75.000 Kč 
 
Na ORG 1008 000 000 dosud vyčerpáno 0,- Kč 
Na ORG 1008 000 000 zbývá 700.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 303/2015 - RM souhlasí s vyčleněním částky 75.000 Kč z ORG 1008 0000 00 

„Projekty a studie“ na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce 
elektroinstalace a sociálního zázemí objektu Hasičské zbrojnice v Kuřimi. 

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

16. Finanční dar 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
RM je navrhováno poskytnutí finančního daru panu Oldřichu Mückovi, bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, za zorganizování zájezdu pro seniory do Pardubic dne 20. 5. 2015. 
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Přílohy: A - seznam účastníků 
 
Diskuse: 
D. Holman – příště si požádají o dotaci z Programu finanční podpory. 
D. Sukalovský – do budoucna toto bude mít na starosti knihovna. 
P. Ondrášek – pokud pravidelně vytváří nějakou činnost, tak si opravdu mohou zažádat o dotaci 
z programu finanční podpory. 
 
Přijaté usnesení: 304/2015 - RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.808 Kč panu 

Oldřichu Mückovi, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, za zorganizování zájezdu 
pro seniory do Pardubic dne 20. 5. 2015. 

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

17. Návrh na zrušení usnesení č. 275/2015 
(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 dotace 
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. 
 
Na základě novely zákona 250/2000 Sb. musí žádost o udělení dotace splňovat dané náležitosti 
a jakékoliv finanční příspěvky musí být schvalovány jako poskytnutí dotace z rozpočtu města. Rada 
města Kuřimi schválila dne 13. 5. 2015 usnesením č. 275/2015 poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 5.000 Kč shora uvedenému poskytovateli sociální služby. Pro naplnění zákona proto musí být 
uvedené usnesení zrušeno. Dalším krokem bude schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města. 
 
Přijaté usnesení: 305/2015 - RM ruší usnesení č. 275/2015 ze dne 13. 5. 2015 ve věci poskytnutí 

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

17/1. Poskytnutí dotace 
(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 dotace 
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. 
 
Dotace z finančních prostředků města Kuřimi by byla poskytnuta z rozpočtové položky RM 
9002000000. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - dodatečné informace 
 
Přijaté usnesení: 306/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000 

Kč poskytovateli sociální služby Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA-JM 
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o.s., 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: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

18. Zápis komise stavební 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 20. 5. 2015 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

0. Hlasování o programu: 
Návrh programu jednání:  

1. Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova, Kuřim 
2. ZUŠ-oprava fasády a zastínění 
3. Novostavba dvojdomu na ul. Dušínova na pozemcích parc. č. 4487/33, 4487/34 a 4487/35 

v k. ú. Kuřim 
4. Žádost OMP o vyjádření k žádosti o odkup částí pozemku parc. č. 3204/1 a části pozemku 

parc. č. 3204/106 v k. ú. Kuřim 
5. Oplocení pozemků parc. č. 2627/8, 2627/9 a 2627/10 v k. ú. Kuřim 
6. Různé 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 3 
D. Sukalovský – probrat s odborem stavebním a znovu předložit do jednání rady města. Nyní o tomto 
bodu nebudou hlasovat. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
J. Vlček – jednalo se o případném pronájmu. 
D. Sukalovský – vyjadřují se k usnesení komise. 
PRO: 5. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 2 (J. Vlček, D. Holman), zdrželi se 3. 
 
Bod č. 6a – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 6b – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 307/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 20. 5. 

2015 v bodech 1, 4, 6a, schvaluje body 2, 6b, neschvaluje bod 5. RM 
nesouhlasí s prodejem pozemků dle žádosti v bodě 4. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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22. Různé 
 
A. Zimmermannová – bude končit smlouva s Vyškovskou televizí. Je na zvážení, jestli udělat nové 
výběrové řízení nebo uzavřít dodatek ke smlouvě. Zjišťovala stav ve městě Vyškově. Tam vyhlásili 
adresný záměr na uzavření smlouvy o poskytování služby. Pokud by na záměr reagoval i někdo další, 
vypsalo by se klasické výběrové řízení. Předpokladem pro tento postup je, abychom se cenově vešli 
do zakázky malého rozsahu. 
D. Holman – pokud to nebude mimo režim, potom by takto pokračoval. Ale chce vše prověřit 
s právníky. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19:40 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 5. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 5. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
3 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 3A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 3B - smlouva o dílo 
4 Pořadník žadatelů o byt – změna kritérií 
 4A - žádost o pronájem bytu 
 4B - žádost o pronájem bytu - návrh 
5 KME, spol. s r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Optická trasa KME Kuřim, Brněnská – 

Na Loučkách“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 ZŠ Kuřim Tyršova - konvektomat, výsledek VŘ 
 6A - zpráva 
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7 Schválení zadávací dokumentace, členů hodnotící komise a dodavatelů k oslovení k 
zakázce D-KÚ-2015-001 "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim" 

 7A - výzva 
 7B - zadávací dokumentace 
 7C - příloha č. 2 zadávací dokumentace 
 7D - příloha č. 3 zadávací dokumentace 
 7E - složení komisí, dodavatelé k oslovení 
8 Kronika města za rok 2014 
 8A - kronika města 2014 
9 Smlouva o výpůjčce 
 9A - výpůjčka 
 9B - příloha ke smlouvě 
 9C - foto 
 9D - foto 
10 Smlouva o spolupráci se společností eReading 
 A - rámcová smlouva o spolupráci 
11 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 11. 5. 2015 
 11A - zápis z komise dopravy 
12 Rozpočtové opatření č. 7 
13 Městský knihovna Kuřim - pořízení nového kotle 
14 Hasičská zbrojnice Kuřim - projektová dokumentace 
15 Walter s r.o. – smlouva o umístění stavby „Parkoviště Walter Kuřim“ 
 15A - situace 
 15B - situace 
 15C - smlouva 
16 Finanční dar 
 16A - seznam účastníků 
17 Návrh na zrušení usnesení č. 275/2015 
17/1 Poskytnutí dotace 
 17A - žádost 
 17B - dodatečné informace 
18 Zápis komise stavební 
 18A - zápis komise stavební 
19 ČR - Státní pozemkový úřad – nájemní smlouva na pozemky pod cyklostezkou 
 19A - situace 
 19B - smlouva 
20 Fouček – žádost o pronájem části pozemku  
 20A – situace 
21 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 

schválení SoD 
 21A – smlouva 
 21B - harmonogram 


