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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 26/2015 konané dne 19. 8. 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: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 8. 2015 

2 Boušková – dohoda o ukončení nájemní smlouvy dohodou 

3 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro 
novostavbu RD na pozemku p. č. 2767 v k. ú. Kuřim“ 

4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Chaty, kab. sm. 
NN, Klobása, p. č. 2928/3“ 

5 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - smlouva o výpůjčce 

6 Městská sportovní hala - dodatek č. 3 - posun termínu 

7 Oprava sociálního zařízení MŠ zborovská - dodatek č. 1 

8 Sanace spodní stavby MŠ Zborovská - žádost o prodloužení termínu 

9 ZUŠ – žaluzie, vyčlenění finančních prostředků 

10 Rekonstrukce stadionu – přehled čerpání 

11 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

11/1 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k části pozemku 

12 David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

12/1 David Hedbávný – nájemní smlouva k části pozemku 

13 Bohuslav Bednář – nájemní smlouva 

14 Martin Pospíšil – nájemní smlouva 

15 K dur – nájemní smlouva 

16 Zdeňka Kloudová – nájemní smlouva 

17 Manž. Peškovi - ukončení nájemní smlouvy dohodou 

17/1 Manž. Peškovi - ukončení nájemní smlouvy dohodou 

18 Zápis komise stavební ze dne 12. 8. 2015 

19 Garance finanční spoluúčasti na rok 2016 u vybraných sociálních služeb 
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20 Rozpočtové opatření č. 11 

21 Žádost o doporučení navýšení provozního rozpočtu ZŠ Tyršova 

22 Vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí 

23 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 8. 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: 463/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 8. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Boušková – dohoda o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Z důvodu přestěhování miniškolky požádala dne 10. 8. 2015 paní Daniela Boušková o ukončení 
nájemní smlouvy č. 2014/O/0038 dohodou, ke dni 31. 8. 2015. 
Předmětem nájemní smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 281/2 v k. ú. Kuřim o výměře 39 m

2
 

za účelem volnočasové aktivity (vybudování dětského hřiště) na nám. 1. května - vizte př. A. 
Nájemné za rok 2015 je uhrazeno. OMP doporučuje nájemní smlouvu s paní Bouškovou ukončit 
dohodou ke dni 31. 8. 2015. Při místním šetření na místě samém bylo zjištěno, že jmenovaná už 
pozemek neužívá. Hřiště je odstraněno a pozemek je uvedený do původního stavu. 
V příloze B OMP předkládá dohodu o ukončení nájemní smlouvy. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dohoda o ukončení NS 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14:20 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 464/2015 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2014/O/0038, jejímž 

předmětem je nájem části pozemku parc. č. 281/2 v k. ú. Kuřim o výměře. 39 m
2
 

uzavřené s Danielou Bouškovou, bytem xxxxxx Kuřim a to dohodou ke dni 31. 8. 
2015. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
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3. RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní 
přípojka pro novostavbu RD na pozemku p. č. 2767 v k. ú. Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manželé Koutní, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jako investoři stavby „STL plynovodní přípojka pro 
novostavbu RD na pozemku p. č. 2767 v k. ú. Kuřim“ zaslali městu Kuřim k podpisu smlouvu o zřízení 
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou plynovodní 
přípojky k RD postavenému na pozemku parc. č. 2767 - respektive nově na pozemku parc. č. 2768/3 
v k. ú. Kuřim na ul. Tišnovská - vizte př. A, B. 
 
Plynovodní přípojka je uložena v městském pozemku parc. č. 2732 v k. ú. Kuřim. Za účelem zřízení 
věcného břemene byl vyhotovený GP č. 2910-25/2013 ze dne 22. 2. 2013 - vizte př. C. 
Podmínkou předání plynovodní přípojky společnosti RWE GasNet, s.r.o. je zřízení věcného břemene 
k pozemku parc. č. 2732 v k. ú. Kuřim. 
 
Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená nebyla, místo ní vydal odbor investiční 
souhlasné vyjádření k vybudování plynovodní přípojky - vizte př. D. 
 
OMP předkládá RM ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi společností RWE GasNet, 
s.r.o. jako oprávněným z věcného břemene, městem Kuřim jako povinným z věcného břemene na 
pozemku parc. č. 2732 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2910-25/2013 v délce 24,47 m - vizte příloha C. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný 
metr liniové stavby tj. 6.250 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese investor - 
manž. Koutní. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 
D - vyjádření OI 
E - smlouva 

 
 
Na jednání se vrátil v 14:22 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 465/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. se sídlem 
Ústí nad Labem Klíšská 940, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 2910-25/2013 na pozemku parc. č. 2732 v k. ú. Kuřim. 
Náklady na zřízení věcného břemene ponese investor stavby - manž. Mgr. Petr 
Koutný a Lucie Koutná, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH 
za běžný metr liniové stavby tj. 6.250 Kč bez DPH. 

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

4. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Chaty, kab. sm. NN, Klobása, p. č. 2928/3“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Chaty, kab. sm. NN, Klobása, p. č. 2928/3“. Stavbou 
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bude mimo jiné dotčený i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2926/1 v k. ú. 
Kuřim. 
Bude zřízena nová zákaznická přípojka NN - vizte příloha A, B. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu v celkové výši 
10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá 
OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
 
Z jednání se vzdálil v 14:23 hod. D. Holman a dostavila se Ing. V. Fidrmucová – referentka odboru 
majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
V. Fidrmucová – dříve se k přípojkám nedělala věcná břemena. V jiných městech je ale dělají. Otázka 
je, jak se k tomu postavíme. Přípojka je ve vlastnictví vlastníka RD, ale ze zákona je přípojka po 
šachtu společnosti BVaK. 
D. Sukalovský – řešíme, jestli dáme věcné břemena na tu část přípojky, která vede přes pozemek 
města. Jak je to s placením přípojek? 
V. Fidrmucová – přípojky platí vlastník, je jeho majetkem. Dále je nutné říct, kdo zadá změnu do 
katastru nemovitostí? 
D. Sukalovský – žádá zpracovat a sepsat kompletní informace. 
P. Ondrášek – asi budeme muset nastudovat výklad zákona. 
V. Fidrmucová – ptá se, za kolik Kč bude věcné břemeno? Může být bezúplatné. Společnost E.ON 
platí za věcná břemena 10.000 Kč/ do 20 m. Plynárny hradí 250 Kč/m. 
D. Sukalovský – řídil by se rovným přístupem ke všem. To co chceme po společnosti E.ON, budeme 
chtít i po ostatních. 
 
 
Z jednání odešla v 14:35 hod. Ing. V. Fidrmucová. 
 
 
Přijaté usnesení: 466/2015 - 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 v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 2926/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV 
č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu 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). 
 
 
 

5. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - smlouva o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Pro potřeby stavebního řízení a později i výstavby Cyklostezky Kuřim - Lipůvka doporučuje odbor 
investiční uzavřít smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je bezplatné užívání části pozemku parcely 
č. 935/2 obec a k. ú. Lipůvka v majetku pana Zábranského, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Štýřice, 639 00 
Brno. Pozemek bude při stavbě využíván pouze pro otáčení vozidel stavby, vzhledem k tomu že 
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pozemek určený ke stavbě cyklostezky je úzký. Uzavřená smlouva bude doložena jako jeden 
z podkladů ke stavebnímu řízení a uzavírá se na dobu určitou tj. do 31. 12. 2018. 
 
Přílohy: A – situace 

B - návrh - smlouva o výpůjčce 
 
Diskuse: 
J. Vlček – jedná se o naši cyklostezku za mostem U Vlečky? 
D. Sukalovský – je to cyklostezka na Lipůvku, která se teprve bude dělat. Pozemek se využije pro 
otáčení aut a manipulaci. 
 
Přijaté usnesení: 467/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je 

užívání části pozemku parc. č. 935/2 obec a k. ú. Lipůvka za účelem otáčení 
vozidel stavby "Cyklostezka Kuřim - Lipůvka", s panem Zábranským Liborem, 
xxxxxxxxxxxxxxxx Štýřice ,639 00 Brno. 

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

6. Městská sportovní hala - dodatek č. 3 - posun termínu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Ing. arch. Milan Vít, požádal dne 5. 8. 2015 o prodloužení lhůty na odevzdání pracovního výkazu 
výměr a rozpočtu ke kontrole projektové dokumentace Městská sportovní hala Kuřim. Dle uzavřené 
smlouvy o dílo má projektant min. 20 dnů před konečným termínem odevzdat pracovní paré 
projektové dokumentace vč. výkazu výměr a rozpočtu ke kontrole. Projektová dokumentace bude 
řádně odevzdána, avšak výkaz výměr a rozpočet bude mít z důvodů posunu dovolené rozpočtáře 
zpoždění o cca tři týdny tj. do 4. 9. 2015. Vzhledem k dosavadní velmi dobré spolupráci s panem Ing. 
arch. Vítem, odbor Investiční uzavření dodatku doporučuje. Termín odevzdání čistopisu projektu 
vychází na 15. 9. 2015. 
 
Přílohy: A – návrh dodatku č. 3 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – nyní se musí domluvit, ve které fázi vše vrátí k projednání stavební komisi. 
 
Přijaté usnesení: 468/2015 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k SOD č. 2013/D/0040 se spol. 

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, 
PSČ 160 00, IČ 27458822. který spočívá ve změně termínu odevzdání pracovního 
výkazu výměr a rozpočtu. 

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

7. Oprava sociálního zařízení MŠ Zborovská - dodatek č. 1 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
MŠ Kuřim - oprava sociálního zařízení MŠ Zborovská, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 60.258 Kč bez DPH neobsažené v původních 
zadávacích podmínkách, v rozsahu: 
- úpravy a zaslepení původních rozvodů vody v suterénu 
-1 ks umyvadla vč. příslušenství 
- změna klozetů za závěsné 
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- změna dlažby dle výběru uživatele s lepším protiskluzem 
- odstranění degradovaného betonu a izolace 
- druhá vrstva samonivelačního potěru 
- opravy vápenných omítek 
- vybourání původních teracových parapetů 
Dále jsou předmětem dodatku méněpráce v hodnotě 16.379 Kč bez DPH v rozsahu: 
- odpočtu dveří a sádrokartonového podhledu 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
   dle SOD     dle dodatku č. 1 nová cena 
Cena bez DPH  397.786 Kč     43.878,64 Kč  441.664,64 Kč 
DPH 21 %               83.535 Kč     9.214,51 Kč    92.749,51 Kč 
Cena včetně DPH 481.321 Kč     53.093,15 Kč  534.414,15 Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 k SOD 
 
Přijaté usnesení: 469/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „MŠ Kuřim - 

oprava sociálního zařízení MŠ Zborovská“ se společností EKOTERM CZ s.r.o., 
Pražská 870, 679 61 Letovice, IČ 25307002, který spočívá v přípočtu víceprací 
a odpočtu méněprací. 

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

8. Sanace spodní stavby MŠ Zborovská - žádost o prodloužení 
termínu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Dne 10. 8. 2015 požádala společnost DOLP stavební společnost, s.r.o. o prodloužení termínu 
dokončení stavby "Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim". 
Původní termín stanovený SOD je 24. 8. 2015. 
Nově navrhovaný termín je 14. 9. 2015. 
 
Odůvodnění: 
Termín dokončení stavby výrazně ovlivnil rozsah víceprací a také klimatické poměry. Při bouracích 
pracích byly zjištěny mocnější vrstvy podkladních betonů, nezbytné bylo vybourání kamenné zídky 
terasy. Zemní práce byly obtížné vzhledem k existenci původní stavební suti kolem objektu. Vysoké 
teploty ztížily plynulost prací a technologicky i provádění svislých izolací z asfaltových pásů, které po 
natavení vlivem tepla odpadávají. 
Zabezpečení provozu MŠ: 
Po dohodě s uživatelem bude k zahájení školního roku řádně zabezpečen vstup do školy a dále 
zajištěno bezpečné užívání východní strany školní zahrady. 
 
Přílohy: A - dodatek č.2 k SOD 
 
Přijaté usnesení: 470/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Sanace spodní 

stavby MŠ Zborovská“ se společností DOLP stavební společnost, s.r.o., 
Bednářova 30a, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ 49453190, který spočívá 
v posunu termínu dokončení stavby. 

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



 
 

 

7 

 

9. ZUŠ – žaluzie, vyčlenění finančních prostředků 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Tato akce je navrhována k financování z ORGu „Drobné investice“, navazuje na investiční akci 
schválenou zastupitelstvem. Její příprava, vč. VŘ, byla započata v rámci přípravy plánované investiční 
akce. Proto proběhlo výběrové řízení a dodavatelem žaluzií byl vybrán uchazeč PROFIFLEX s.r.o. 
Před dodáním žaluzií zhotovitel požadoval provedení sondy do nadpraží oken. Na základě provedené 
sondy byl zjištěn rozpor oproti PD. Vzniknou tak vícepráce, které budou spočívat v úpravě kotvení 
(vyřezávání do fasády, kotevní, delší pronájem lešení). 
Nyní je radě navrhováno, aby tato akce v navrženém rozsahu byla realizována z tzv. Drobných 
investic. 
 
Rozpis položek: 

- Dodávka žaluzií (cena z VŘ)     220.899 Kč 
- Provedení sondy          3.025 Kč 
- Elektro instalace pro ovládání žaluzií      26.650 Kč 
- Vícepráce         18.500 Kč 

Celkem (vč. rezervy 926 Kč)     269.074 Kč vč. DPH 
 
OI žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 Drobné investice na zajištění 
financování veřejné zakázky Stínící technika ZUŠ Kuřim ve výši 275.000 Kč. 
 
Na ORG 1006 000 000 („drobné investice“) bylo dosud čerpáno 532.670 Kč. 
Na ORG 1006 000 000 („drobné investice“) zbývá 967.330 Kč. 
 
Diskuse: 
D. Holman – v případě, že se bude objekt zateplovat, tak budou žaluzie demontovatelné. 
 
Přijaté usnesení: 471/2015 - RM souhlasí s vyčleněním částky 275.000 Kč z ORG 1006 000 00 

„Drobné investice“ na financování veřejné zakázky malého rozsahu „Stínící 
technika - ZUŠ Kuřim“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:40 hod. A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
 

11. Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 29. 7. 2015 přijala toto usnesení: 
422/2015 
Rada města schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 94,5 m

2
 umístěného 

v přízemí objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 za nájemné 106,78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby 

společnosti AT-PLAY s.r.o., zastoupené panem Markem Bartošem, se sídlem Nádražní 192, Kuřim, 
IČ 27688194 za účelem provozování vinárny ATELIER. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 31. 7. 2015 a v době přípravy tohoto materiálu k němu 
nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, doporučuje OMP 
nájemní smlouvu uzavřít. 
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Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Diskuse: 
J. Vlček – nájemníci zde budou do konce října a poté už smlouvy nebudeme prodlužovat? Měl by 
zájemce na pronájem hudební zkušebny. 
D. Sukalovský – ano, přes zimu v kulturním domě již nikdo nebude. Budeme tam pouze temperovat. 
 
Přijaté usnesení: 472/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru o výměře 94,5 m
2
 umístěného v přízemí objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim), který je součástí pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, se 
společností AT-PLAY s.r.o., se sídlem Nádražní 192, Kuřim, IČ 27688194, za 
nájemné ve výši 106,78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, na dobu určitou od 1. 9. 

2015 do 31. 10. 2015, za účelem provozování vinárny ATELIER. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

11/1. Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k části pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 29. 7. 2015 přijala toto usnesení: 
423/2015 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1809 k. ú. Kuřim o výměře 34 m

2
 

na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 za nájemné 785 Kč společnosti AT-PLAY s.r.o., 
zastoupené panem Markem Bartošem, se sídlem Nádražní 192, Kuřim, IČ 27688194 za účelem 
zřízení letní zahrádky. 
 

Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 31. 7. 2015 a v době přípravy tohoto materiálu k němu 
nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, doporučuje OMP 
nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 473/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

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

s.r.o., se sídlem Nádražní 192, Kuřim, IČ 27688194, za nájemné ve výši 785 Kč, 
na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015, za účelem zřízení letní zahrádky. 

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

12. David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 29. 7. 2015 přijala toto usnesení: 
424/2015 
Rada města schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 132,95 m

2
 umístěného 

v objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu 
určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 za nájemné 99,08 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby panu Davidu 

Hedbávnému, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806 za účelem provozování herny - klubu 
Pohoda. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 31. 7. 2015 a v době přípravy tohoto materiálu k němu 
nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, doporučuje OMP 
nájemní smlouvu uzavřít. 
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Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 474/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru o výměře 132,95 m
2
 umístěného v objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim), který je součástí pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem 
Davidem Hedbávným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, za 
nájemné ve výši 99,08 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, na dobu určitou od 1. 9. 

2015 do 31. 10. 2015, za účelem provozování herny - klubu Pohoda. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

12/1. David Hedbávný – nájemní smlouva k části pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 29. 7. 2015 přijala toto usnesení: 
425/2015 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1811 k. ú. Kuřim o výměře 30 m

2
 

na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 za nájemné 710 Kč panu Davidu Hedbávnému, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806 za účelem zřízení letní zahrádky. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 31. 7. 2015 a v době přípravy tohoto materiálu k němu 
nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, doporučuje OMP 
nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 475/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

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

Hedbávným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, za nájemné ve 
výši 710 Kč, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015, za účelem zřízení letní 
zahrádky. 

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

13. Bohuslav Bednář – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 29. 7. 2015 přijala toto usnesení: 
426/2015 
Rada města schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m

2
 umístěné v I. podzemním 

podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 za nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Bohuslavu Bednářovi, 

trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 31. 7. 2015 a v době přípravy tohoto materiálu k němu 
nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, doporučuje OMP 
nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
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Přijaté usnesení: 476/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 
místnosti o výměře 12 m

2
 umístěné v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim), který je součástí pozemku parc. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem 
Bohuslavem Bednářem, trvale bytem xxxcxxxxxx Kuřim, za nájemné ve výši 
40 Kč/m

2
/měs. na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015, za účelem konání 

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

10. Rekonstrukce stadionu – přehled čerpání 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
OI předkládá Radě města přehled čerpání schváleného Plánu opatření ve sportovním areálu pro 
r. 2015: 
 

- nábytek šatny (akce přechází z r. 2014) - dokončeno; 
- dokončení závlahy zadního hřiště - zhotovitel 3K Trade s.r.o. - dokončeno; 
- instalace ochranných sítí za brány na zadním hřišti - zhotovitel KOVO Kašparec s.r.o., 

dokončeno; 
- nové oplocení areálu (kolem ul. U Stadionu) - zhotovitel CTSK s.r.o., bude realizováno cca 

09/2015 z důvodu přeložky VN (vyvolal EON); 
- střídačky pro fotbalisty FC - přední hřiště 2 ks - FC dotace od JMK 70 tis. Kč na výměnu 

střídaček (čeká se na vrácení podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace), celková investice 103 
tis. Kč - jakmile bude Smlouva vrácena, bude FC žádat RM o dotaci na dofinancování akce 33 
tis. Kč; 

- střídačky pro házenou SK - dodavatel střídaček p. Obereiter - realizace 08/2015, příprava 
podkladu - základové patky, zámková dlažba - zhotovitel p. Hradský - provádí se; 

- dovybavení šaten - dle zbylých finančních prostředků; 
- oprava chodníků kolem objektu tribuny - odevzdána zadávací dokumentace, předpokládané 

náklady 500 tis. Kč, bude realizováno v r. 2016. 
 
Čerpání ORG 1237 000 000  1.000.000 Kč   

Nábytek šatny          93.170 Kč zaplaceno 
Závlaha        285.781 Kč zaplaceno 
Ochranné sítě        155.000 Kč rezervace 
Střídačky SK          87.000 Kč rezervace 
Oplocení          90.000 Kč rezervace 
PD chodníky            5.000 Kč zaplaceno 

Celkem         715.951 Kč 
 
Diskuse: 
D. Holman – chodník okolo, tak jak tam je, plní určitou funkci, ale zepředu svou funkci plní jen 
okrajově. Jak by se dal využít jinak? 
D. Sukalovský – umístit zde stojany na kola. 
D. Holman – navrhuje vlevo za plůtkem chodník zúžit. Vpravo bude vydlážděn novou dlažbou? 
J. Vlček – chodník tam není až tak potřeba. Stačí tedy dlažbou použitou. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí přehled čerpání Plánu opatření ve sportovním areálu pro rok 

2015. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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14. Martin Pospíšil – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 29. 7. 2015 přijala toto usnesení: 
 
427/2015 
Rada města schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m

2
 umístěné v I. podzemním 

podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 za nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Martinu Pospíšilovi, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 31. 7. 2015 a v době přípravy tohoto materiálu k němu 
nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, doporučuje OMP 
nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 477/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

místnosti o výměře 12 m
2
 umístěné v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim), který je součástí pozemku parc. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem 
Martinem Pospíšilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za nájemné ve výši 
40 Kč/m

2
/měs. na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015, za účelem konání 

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

15. K dur – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 29. 7. 2015 přijala toto usnesení: 
428/2015 
Rada města schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (obřadní síň) umístěného 
v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí pozemku parc. č. 1808, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 za nájemné 167,- Kč občanskému 
sdružení K dur, se sídlem Tyršova 81, Kuřim, IČ 26563223 za účelem konání zkoušek pěveckého 
souboru K dur. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 31. 7. 2015 a v době přípravy tohoto materiálu k němu 
nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, doporučuje OMP 
nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 478/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového 

prostoru (obřadní síň) umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD 
Kuřim), který je součástí pozemku parc. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, se 
spolkem K dur, se sídlem Tyršova 81, Kuřim, IČ 26563223, za nájemné ve výši 
167,- Kč + 21% DPH, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015, za účelem 
konání zkoušek pěveckého souboru K dur. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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16. Zdeňka Kloudová – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Zdeňka Kloudová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, byla nájemcem bytu č. 828/1 (1+1) 
umístěného v I. NP bytového domu č. p. 828, 829, 830 v ul. Zborovská v Kuřimi. Paní Kloudové byl 
tento byt přidělen ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku 
města a bytových náhradách. Nájemní smlouva k tomuto bytu byla uzavřena s účinností od 1. 5. 2013 
a byla uzavírána v režimu nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou vždy na tři měsíce. 
Paní Kloudová však již od měsíce srpna 2013 začala mít problémy s řádným plněním povinností 
vyplývajících z nájemní smlouvy, které porušovala zejména nepravidelným placením nájemného 
a služeb spojených s užíváním předmětného bytu. Vždy však své závazky vůči pronajímateli splnila 
a smlouva jí byla prodlužována. 
Poslední nájemní smlouvu měla paní Kloudová uzavřenou na období 1. 5. 2014 - 31. 7. 2014. 
O prodloužení nájemní smlouvy nepožádala. Poslední platba, kterou paní Kloudová provedla vůči 
pronajímateli, proběhla dne 5. 6. 2014, a touto platbou bylo uhrazeno období únor až duben 2014. Ke 
dni 31. 7. 2014 dlužila na nájemném a úhradách za služby spojené s užíváním předmětného bytu 
částku ve výši xxxxx Kč. 
Dopisem ze dne 14. 8. 2014 chtěl OMP paní Kloudovou upozornit, že od 1. 8. 2014 užívá byt bez 
právního důvodu, je dlužníkem města a byla vyzvána k vyklizení bytu ke dni 27. 8. 2014. Výzvu se 
však nepodařilo doručit. Druhý pokus učinil OMP v září 2014, paní Kloudová výzvu převzala dne 20. 9. 
2014. Na výzvu však nereagovala a dne 17. 10. 2014 byl u Okresního soudu Brno - venkov podán 
návrh na vyklizení bytu č. 828/1 v Kuřimi. Ani na podání žaloby na vyklizení předmětné bytové 
jednotky paní Kloudová nereagovala. 
Rozsudek Okresního soudu Brno - venkov, č. j. 29 C 274/2014-23, kterým bylo rozhodnuto o vyklizení 
bytu č. 828/1, nabyl právní moci dne 25. 7. 2015. 
OMP navštívil paní Kloudovou v bytě č. 828/1 dne 28. 7. 2015. Ta projevila zájem celou situaci řešit 
a požádala o obnovení nájemní smlouvy, jelikož má malou dceru. Paní Kloudová je zaměstnána 
u společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. Souhlasila s tím, že podepíše „uznání dluhu“ a toto 
„uznání dluhu“ předloží u svého zaměstnavatele a požádá o provádění srážek ze mzdy. OMP dále 
paní Kloudové navrhl, aby se přestěhovala do menšího bytu. Město Kuřim má nyní volný byt č. 947/28 
v ul. Wolkerova v Kuřimi o velikosti 1+kk. Tento volný byt byl stávajícím nájemcům nabídnut 
k výměně, nikdo však neprojevil zájem. V dalším kroku by měl být tento byt nabídnut žadatelům o byt 
z aktuálního pořadníku č. 36. 
Rada města však může v souladu s čl. 10 odst. 2 Pravidel města Kuřimi č. 1/2012 rozhodnout 
o „využití bytu jinak, než stanoví tato pravidla“, a to způsobem, že přidělí tento volný byt paní Zdeňce 
Kloudové, trvale bytem Zborovská 828, Kuřim a schválí uzavření nájemní smlouvy. Smlouva bude 
uzavírána i nadále na dobu určitou tří měsíců. Paní Kloudová přestěhováním do menšího bytu ušetří 
náklady na bydlení. 
Paní Kloudová přistupuje ke svému případu nyní zodpovědně a snaží se jej nyní aktivně řešit, proto 
OMP doporučuje, aby RM schválila přidělení bytu č. 947/28, 1+kk, v ul. Wolkerova, Kuřim, a uzavření 
nájemní smlouvy. Město Kuřim uvolněný byt č. 828/1, ul. Zborovská, o velikosti 1+1, ihned nabídne 
stávajícím nájemcům k výměně. 
 
Přijaté usnesení: 479/2015 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 947/28 umístěného ve II. NP 

bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je součástí pozemku parc. 
č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel města Kuřimi 
č. 1/2012 „o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“, paní Zdeňce 
Kloudové, trvale bytem Zborovská 828, Kuřim a schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou tří měsíců, za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy 

na služby. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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17. Manž. Peškovi - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Tomáš a Radka Peškovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou společným nájemci 
obecního bytu č. 1173/4, 2+1, umístěného ve II. NP bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173, který 
je součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavírána v režimu 
nájemních smluv na dobu určitou jednoho roku. Poslední nájemní smlouva je uzavřena do 31. 7. 
2016. 
Manželé Peškovi dne 10. 8. 2015 požádali o ukončení nájemní smlouvy k předmětnému bytu, a to 
dohodou ke dni 30. 9. 2015. Důvodem ukončení nájemního vztahu je stěhování do rodinného domu. 
 
Manželé Peškovi při nastěhování v roce 2013 na vlastní náklady pořídili do bytu kuchyňskou linku vč. 
dřezu a baterie, kombinovaný sporák a digestoř. Celkové náklady na pořízení uvedených zařízení 
činily cca 14.683 Kč (OMP má k dispozici doklady o koupi). Manželé Peškovi požádali o prominutí 
úhrady nájemného za měsíce srpen a září s tím, že výše uvedené movité věci v bytě ponechají. 
Nájemné za měsíc srpen a září 2015 činí celkem 7.856 Kč. 
Dle vyjádření správce bytu a dle prohlášení vlastníka patří kuchyňská linka do vybavení bytu. Pokud 
tedy v roce 2013 (před nastěhováním manž. Peškových) byla v bytě kuchyňská linka, musí manž. 
Peškovi při opuštění bytu kuchyňskou linku v bytě ponechat. 
 
OMP navrhuje žádosti manž. Peškových vyhovět a ukončit nájemní smlouvu dohodou ke dni 30. 9. 
2015. Bytová jednotka bude ihned po vrácení zpět pronajímateli nabídnuta ve smyslu Pravidel Města 
Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, k výměně stávajícím 
nájemcům. 
 
OMP navrhuje vyhovět žádosti i co se týká zařizovacích předmětů a koupit od manž. Peškových dva 
de facto nové spotřebiče (sporák, digestoř) a kuchyňskou linku. Hodnota těchto movitých věcí je 
v současné době cca 13.016 Kč. Nový nájemce by dále formou měsíčních úhrad splácel tyto movité 
věci jako pronájem inventáře. 
 
OMP ještě pro doplnění uvádí, že se prázdné byty částečně rekonstruují (etážové topení, výměna 
oken, rekonstrukce koupelny, kuchyňské linky, podlahy). V bytové jednotce č. 1173/4 byla v roce 2013 
vyměněna dřevěná okna za plastová, v roce 2014 byla městem provedena rekonstrukce koupelny 
a jelikož již v bytě bylo zavedeno etážové topení, byl pořízen nový turbo kotel Baxi. 
 
Přílohy: A - zařizovací předměty Tišnovská 1173 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá pronájem nejdříve konzultovat s odborem sociálních věcí. 
 
Přijaté usnesení: 480/2015 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Tomášem 

a Radkou Peškovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem 
je nájem obecního bytu č. 1173/4 umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 892, 893, 1172, 1173, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 30. 9. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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17/1. Manž. Peškovi - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 481/2015 - RM schvaluje zakoupení zařizovacích předmětů dle přílohy za cenu 

13.016 Kč od manž. Tomáše a Radky Peškových, oba trvale bytem xxxxxxxxxxx 
xxxxx Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 14:52 hod. A. Janoušková. 
 
 
 

18. Zápis komise stavební ze dne 12. 8. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 12. 8. 2015 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Masozávod Kuřim - STEINEX a.s. 
2. Novostavba garáže na ulici Dušínova, na pozemku p. č. 4487/36 v k. ú. Kuřim 
3. Žádost OMP - Ing. Mazánková - odprodej části pozemku p. č. 761/1 v k. ú. Kuřim 
4. Různé - Územní studie Podlesí - F 016 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
D. Holman – komise nebyla usnášeníschopná. 
D. Sukalovský – zápis budeme brát pouze na vědomí. 
 
Přijaté usnesení: 482/2015 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise stavební ze dne 12. 8. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:05 hod. Bc. T. Sojková – vedoucí odboru sociálních věcí a prevence. 
 
 
 

19. Garance finanční spoluúčasti na rok 2016 u vybraných 
sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
procesu komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
podílu obcí na spolufinancování stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
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 služby prevence: 20 % 

 odborné sociální poradenství: 5 % 

 služby sociální péče: 8 % 

 pečovatelská služba: 20 %.  
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Na základě těchto změn schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 25. 6. 2015 dokument 
"Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory 
poskytování sociálních služeb" (dále jen "Pravidla"), kdy jedno z hodnotících kritérií při hodnocení 
žádostí je KRITÉRIUM 2 - "Deklarace potřebnosti a podpory". Toto kritérium je splněno za 
předpokladu, že je sociální služba zařazena do okresní sítě sociálních služeb, včetně 
spolufinancování v požadované výši od obcí ("Pravidla" - str. 9, 22). 
 
Ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 - 2017, 
který byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 13. 11. 2014 usnesením č. 1453/14/Z14 
mimo jiné vyplývá následující: 
 
Dotace od obcí: 
Dotace od obcí na podporu poskytování sociálních služeb v daném území má v systému financování 
sociálních služeb klíčový význam. Prostřednictvím finanční podpory obec deklaruje sociální službě 
potřebnost v území a doporučuje službu k dalšímu financování z dotačních titulů JMK i státního 
rozpočtu. Obce se tak spolufinancováním služeb významně podílejí na stanovení a financování 
potřebné sítě služeb na území kraje.   
 
Finanční spoluúčast je schvalována vždy v daném kalendářním roce na základě údajů z ukončeného 
předcházejícího kalendářního roku na rok následující, tj. v roce 2015 se plánuje na základě "Pravidel" 
podle údajů z roku 2014 s příslušnými koeficienty na rok 2016. 
 
V příloze B je uvedena aktuální minimální síť sociálních služeb za ORP Kuřim na rok 2016 
s konkrétními částkami finanční spoluúčasti. 
Příloha C obsahuje minimální síť služeb pro rok 2016 okresu Brno-venkov. 
V příloze D je uveden příklad výpočtu finanční spoluúčasti. 
 
Přílohy: A - pravidla řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory 

poskytování soc. služeb 
B - návrh minimální sítě pro rok 2016 
C - okresní síť soc. služeb pro rok 2016 
D - výpočet fin. spoluúčasti 

 
 
Z jednání odešla v 15:40 hod. Bc. T. Sojková. 
 
 
Přijaté usnesení: 483/2015 - RM doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi zařadit níže uvedené 

sociální služby do místní sítě sociálních služeb a garantovat těmto službám 
finanční spoluúčast na rok 2016 podle přílohy B. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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20. Rozpočtové opatření č. 11 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Odbor investiční žádá o následující rozpočtové opatření: 
 
- navýšení prostředků na akci ORG 1242000000 Opravy MěÚ o 100.000 Kč na opravu krovu radnice 
před následným doteplením a případně pro další opravy podlah. 
Navýšení rozpočtu je z 1.000.000 Kč na 1.100.000 Kč. 
 
Rozpočtové opatření č. 11 
 
oddíl 61   + 100.000 Kč 
oddíl 64 rezerva   - 100.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 484/2015 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města na rok 2015, 

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

21. Žádost o doporučení navýšení provozního rozpočtu 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 o souhlas s investičním záměrem na nákup nového nábytku do školní 
jídelny. Stávající nábytek školní jídelny je z roku 1989 a je značně opotřeben. Od nového školního 
roku 2015/2016 bude ve školní jídelně zaveden nový systém stravování (výběr ze 2 jídel) a bude 
spuštěn nový systém objednávání. Z toho důvodu by chtěl ředitel školy zároveň vybavit školní jídelnu 
novým nábytkem (stoly a židle). 
Letošní novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, již nepovoluje příspěvkové organizaci hradit nákup drobného hmotného majetku z investičního 
fondu. Bohužel v rezervním fondu ani v provozním rozpočtu škola na tuto investiční akci nemá 
dostatek finančních prostředků, proto ředitel školy žádá radu města, aby zastupitelstvu města 
doporučila navýšení provozního rozpočtu školy pro rok 2015 (příloha A) o 250.000 Kč za účelem 
nákupu 32 stolů a 200 židlí (konečná cena dle výsledků VŘ). 
 
Přílohy: A - žádost o doporučení navýšení PR 
 
Přijaté usnesení: 485/2015 - RM doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi vyhovět žádosti ředitele 

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace 
Mgr. Stanislava Plchota o navýšení provozního rozpočtu o 250.000 Kč na nákup 
nového nábytku do školní jídelny. 

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

22. Vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 19. 8. 2015 proběhlo se souhlasem vedoucí odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje JUDr. Hany Polákové zrychlené správní řízení o zápisu změny do rejstříku škol a školských 
zařízení u právnické osoby Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace, IČ 70988285, která se týká nejvyššího povoleného počtu žáků ve školském 
zařízení (školní družina), a to v mimořádném termínu s účinností od 1. 9. 2015. 
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Aby byla možná okamžitá účinnost rozhodnutí, je třeba, aby Rada města Kuřimi ve smyslu § 81 odst. 
2 zákona č. 500/2004, v platném znění (správní řád), přijala usnesení, ve kterém se vzdává práva 
odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
 
Toto rozhodnutí bylo doručeno DS dne 19. 8. 2015 (příloha A). 
Návrh znění odvolání proti rozhodnutí je přílohou B. 
 
Přílohy: A - vzdání se práva na odvolání ŠD ZŠJ od 1. 9. 2015 

B - rozhodnutí o změně v RŠ a ŠZ 
 
Přijaté usnesení: 486/2015 - RM souhlasí se vzdáním se práva odvolání proti rozhodnutí č. j. JMK 

107613/2015 ze dne 19. 8. 2015, ve kterém rozhodl Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, odbor školství o zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení 
u právnické osoby Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace, IČ 70988285, která se týká nejvyššího povoleného počtu 
žáků ve školském zařízení, které bylo městu Kuřimi doručeno dne 19. 8. 2015. 

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

23. Centrum technického vzdělávání 
 
D. Sukalovský – na minulém jednání proběhla prezentace projektu „Centrum technického vzdělávání 
v Kuřimi“. Nyní bychom měli deklarovat, že město Kuřim podporuje vznik a fungování technického 
centra vzdělávání ve městě Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 487/2015 - RM vyjadřuje svoji podporu projektu Centra technického vzdělávání 

v Kuřimi a současně deklaruje připravenost na spolupráci s tímto centrem. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

24. Dodatek ke smlouvě o umístění reklamy 
 
Přijaté usnesení: 488/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění reklamy na 

silničním zábradlí v Kuřimi, se společností Sportovní klub Kuřim, se sídlem 
U Stadionu 697, 664 34 Kuřim, IČ 44947712, kterým se mění umístění reklamních 
tabulí z nám. 1. května na ul. Tyršova na dobu od 20. 8. 2015 do 31. 8. 2015. 

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

25. Různé 

 
D. Holman – investice na 2 lampy veřejného osvětlení v ul. Jánská je počítána z drobných investic. 
Bude to cca 100 tisíc Kč. 
 
 
J. Vlček – dne 24. 9. 2015 přijede do Kuřimi ministr MgA. Martin Stropnický a primátor města Brna 
Ing. Petr Vokřál. Setkání proběhne v obřadní síni v kulturním domě. 
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P. Ondrášek – v ul. Bezručova byly vysázeny stromky v období největšího sucha a tepla. 
D. Holman – bohužel byly stromky zakoupeny podle smlouvy a nemohly být déle uchovávány. Musely 
být tedy vysazeny. Naštěstí je nyní chladnější a deštivé počasí a tak musíme doufat, že se stromy 
uchytí. 
P. Ondrášek – byla reklamovaná výška obrubníku, kvůli tomu stála i stavba. Měli to předělat, ale je to 
bohužel ve stávajícím stavu. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 16:35 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 19. 8. 2015 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 8. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Boušková – dohoda o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 2A - situace 
 2B - dohoda o ukončení NS 
3 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro 

novostavbu RD na pozemku p. č. 2767 v k. ú. Kuřim“ 
 3A - situace 
 3B - situace 
 3C - geometrický plán 
 3D - vyjádření OI 
 3E - smlouva 
4 E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Chaty, kab. sm. 

NN, Klobása, p. č. 2928/3“ 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - smlouva 
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5 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - smlouva o výpůjčce 
 5A - situace 
 5B - návrh smlouvy o výpůjčce 
6 Městská sportovní hala - dodatek č. 3 - posun termínu 
 6A - dodatek č. 3 -  návrh 
7 Oprava sociálního zařízení MŠ Zborovská - dodatek č. 1 
 A - dodatek č. 1 k SOD 
8 Sanace spodní stavby MŠ Zborovská - žádost o prodloužení termínu 
 7/1A - dodatek č. 2 k SOD 
9 ZUŠ – žaluzie, vyčlenění finančních prostředků 
10 Rekonstrukce stadionu – přehled čerpání 
11 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
 11A - nájemní smlouva 
11/1 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k části pozemku 
 11/1A - nájemní smlouva zahrádka 
12 David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
 12A - nájemní smlouva 
12/1 David Hedbávný – nájemní smlouva k části pozemku 
 12/1A - nájemní smlouva 
13 Bohuslav Bednář – nájemní smlouva 
 13A - nájemní smlouva 
14 Martin Pospíšil – nájemní smlouva 
 14A - nájemní smlouva 
15 K dur – nájemní smlouva 
 15A - nájemní smlouva 
16 Zdeňka Kloudová – nájemní smlouva 
17 Manž. Peškovi - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 17A - zařizovací předměty Tišnovská 1173 
17/1 Manž. Peškovi - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
18 Zápis komise stavební ze dne 12. 8. 2015 
 18A - zápis komise stavební 12. 8. 2015 
19 Garance finanční spoluúčasti na rok 2016 u vybraných sociálních služeb 

19A - pravidla řízení o přiznání fin. podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování 
soc. sl. 

 19B - návrh minimální sítě pro rok 2016 
 19D - výpočet fin. spoluúčasti 
 19C - okresní síť soc. služeb pro rok 2016 
20 Rozpočtové opatření č. 11 
21 Žádost o doporučení navýšení provozního rozpočtu ZŠ Tyršova 
 21A - žádost o doporučení navýšení PR 
22 Vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí 
 22A - vzdání se práva na odvolání ŠD ZŠJ od 1. 9. 2015 

22B - rozhodnutí o změně v RŠ a ŠZ 


