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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 32/2015 konané dne 23. 9. 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 14:30 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil P. Ondrášek, J. Vlček. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 9. 2015 

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

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

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

5 Město Kuřim a Slévárna Kuřim – zřízení věcného břemene pro kanalizační přípojky  

6 NEUMAN EL, spol. s r.o. – úpravy areálu (stavba) 

7 Pravidla pro hlášení rozhlasu 

8 Systém varování a vyrozumění obyvatel 

9 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 14. 9. 2015 

10 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

11 Žádost o souhlas s čerpáním IF ZŠ Tyršova 

12 Zrušení Komise pro projednávání přestupků města Kuřimi 

12/1 Změna Organizačního řádu - zrušení KPPP 

13 Smlouva o nákupu pohonných hmot 

14 Poskytnutí dotace 

15 Rozpočtové opatření č. 14 

16 Zápis komise stavební ze dne 14. 9. 2015 

17 Kuřim, ul. Tišnovská, oprava jednotné kanalizace v havarijním stavu 

18 Poskytnutí dotace 

19 Poskytnutí dotace 

20 Smlouva o umístění a provedení stavby na pozemku a smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene 

21 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 9. 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: 533/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 9. 

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

2. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 6 v domě č. p. 1467 ul. Hojerova v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 534/2015 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu části družstevního 

podílu“ mezi panem Mgr. Miroslavem Novotným, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim a paní Lenkou Starou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 666 01 Tišnov 
a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1467/6 členu Bytového družstva 
Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 - paní Lence Staré, trvale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 666 01 Tišnov. 

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

3. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 6 v domě č. p. 1491 ul. Metelkova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 535/2015 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu družstevního podílu“ 

mezi manž. Terezou Hiršovou a Milošem Hiršem, oba trvale bytem xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx 664 34 Kuřim a paní Lenkou Jírkovou, trvale bytem Kanice xxx, 664 01 
Kanice a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1491/6 členu Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 - paní Lence Jírkové, trvale bytem Kanice xxx, 664 01 Kanice. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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4. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 9 v domě č. p. 1492 ul. Metelkova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 536/2015 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu 

družstevního podílu v bytovém družstvu“ mezi paní Janou Mužíkovou, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a paní Kateřinou Šmardovou, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky 
č. 1492/9 členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 - paní Kateřině Šmardové, 
trvale bytem Metelkova 1492/7, 664 34 Kuřim. 

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

8. Systém varování a vyrozumění obyvatel 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Městský rozhlas vykazuje v poslední době stále častěji závady ve funkčnosti a vzhledem ke stáří 
použité technologie již nelze některé prvky opravit. Ostatní části jsou obtížně opravitelné za stále 
větších finančních nákladů. Po konzultaci se společností Satturn Holešov, která původní technologii 
dodávala a dodnes ji udržuje, jsme v roce 2014 nechali zpracovat případovou studii na nový systém 
městského rozhlasu, který by byl začleněn do systému varování a vyrozumění obyvatel. 
Rozsah je určen dle objektivního posouzení podmínek pro montáž požadovaných zařízení ve 
vybraných místech prostřednictvím předinstalačního průzkumu a dále posouzení pokrytí území 
rádiovým signálem v pásmu BMIS (bezdrátových místních informačních systémů). Systém by dále 
vysílal po kabelové televizi jako doposud. 
Předběžný propočet investičních nákladů uvažuje s částkou 4.500.130 Kč. Předpokládaná výše 
dotace je 70% - dotační titul bude pravděpodobně vyhlášen koncem tohoto roku.  
 
 
Na jednání se dostavil v 14:33 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přílohy: A - studie 
 B - systémové verze 
 C - prospekt 
 D - prospekt 
 E - rozsah a hloubky 
 F - položkový propočet nákladů 
 G - koncové prvky 
 H - stávající rozmístění 
 CH - stávající rozmístění 
 I - titul 
 
Přijaté usnesení: 537/2015 - RM schvaluje vyčlenění 80.000 Kč z ORG 1 008 000 000 Projekty a 

studie na zpracování projektové dokumentace Systému varování a vyrozumění 
obyvatel a na zpracování žádosti o dotaci. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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16. Zápis komise stavební ze dne 14. 9. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 14. 9. 2015 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Hlasování o programu:  
2. ZŠ Kuřim Jungmannova-vybudování nových výukových kapacit-novostavba 
3. Masozávod Kuřim - Steinex a.s. 
4. Novostavba garáže na ul. Dušínova, parc. č. 4487/36 v k. ú. Kuřim 
5. Žádost OMP o vyjádření k žádosti o odprodej části pozemku parc. č. 761/1 v k. ú. Kuřim 
6. Územní studie „Podlesí - F016“ 
7. Novostavba RD na ul. Rychlonožkova, parc. č. 2642/833 v k. ú. Kuřim 
8. Přestavba RD na ul. Hybešova č. p. 417, Kuřim 
9. Různé 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
S. Bartoš – je nutné rozhodnout, zda chceme rekuperaci. 
D. Holman – s tím nesouhlasí. Správné větrání udělá stejnou službu. 
S. Bartoš – je důležité upřesnit, zda do materiálů ZM uvést částku s rekuperací nebo bez rekuperace. 
Navyšujeme 8 mil. Kč k 46 mil. Kč. 
D. Sukalovský – dal by částku za rekuperaci zvlášť. 
P. Ondrášek – bylo by lépe se nyní dohodnout, jaká je vůle. 
S. Bartoš – výpočet říká, že rekuperace dá 7KWh zisk. Upozorňovali nás, že s tím počítali, proto jsou 
tam radiátory menší o 7 KWh. Vše je počítáno na mínus 15 C, což je pár dní v roce. 
D. Sukalovský – komise rekuperaci doporučuje. 
S. Bartoš – riziko je z hygienického hlediska, protože často nedochází k servisu a filtr je často 
zanešený. 
P. Ondrášek – jak je to z hlediska dotace? 
S. Bartoš – to je jedno. 
D. Sukalovský – myslí si, že rekuperace není důležitá. Až budeme chystat materiál do ZM, potom se 
domluvíme, jakou částku tam dáme. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:45 hod. J. Vlček. 
 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 4 – nebyl projednáván. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 5. 
S. Bartoš – přístřešek už je obezděný. Stavba nad ním ještě nezačala. V ostatních případech by měli 
také dodržet minimálně 2 m odstup od hranice pozemku. 
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Bod č. 6 – nebyl projednáván. 
 
 
Bod č. 7 – nebyl projednáván. 
 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 9 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 10a – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 10b – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 538/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 14. 9. 

2015 v bodech 1, 2, 3, 10b a schvaluje body 5, 8, 9, 10a. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

17. Kuřim, ul. Tišnovská, oprava jednotné kanalizace v havarijním 
stavu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení návrh smlouvy o dílo „Oprava kanalizace 
v havarijním stavu v ul. Tišnovská“, uzavřený se společností H 3 Inženýrské stavby, spol. s.r.o., se 
sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko, IČ 60741619, v celkové výši 100.901 Kč s DPH. 
 
Na jaře tohoto roku byla v rámci akce „Oprava kanalizace v ul. Buďárkova“ vyhotovena 
a vyhodnocena TV kamera kanalizace DN 400 BEO proti směru toku od nově vybudované 
přepojovací šachty (v úrovni ul. Buďárkova). Z kamerového záznamu je zřejmé, že před rodinným 
domem s č. p. 197 v ul. Tišnovská došlo v minulých letech k propadu kanalizace. Dle zakreslení 
v GISu se pár metrů za místem propadu nachází koncová šachta (není přiznána na povrch, 
předpoklad jejího uložení je ve zpevněné komunikaci pro pěší). Nelze tedy zjistit její skutečnou polohu, 
vzdálenost od místa havárie a její technický stav. Dále nelze zkamerovat a následně vyhodnotit úsek 
od koncové šachty po směru toku po místo propadu. Po opravení havarovaného úseku bude koncová 
šachta také dle potřeby opravena a přiznána v chodníku. 
Jelikož není známa přesná poloha šachty a stav jednotné kanalizační stoky nad místem 
havárie, mohou být konečné náklady za skutečně provedené práce vyšší. Tato skutečná cena 
bude promítnuta do položkového rozpočtu až po dokončení opravy havárie kanalizace. 
Město Kuřim oslovilo celkem pět stavebních společností, z toho tři oslovené společnosti podaly 
cenovou nabídku. Nejnižší nabídka od společnosti H 3 Inženýrské stavby, spol. s.r.o., se sídlem 
Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko, je stanovena na 100.901 Kč s DPH. 
Položky 11 - 14, uvedené v příloze rozpočtu: Kompletní konstrukce - budou ve skutečnosti poníženy 
o částku, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím na provizorním zapravení zpevněných 
ploch. Práce na rekonstrukci chodníku, které by se měly budovat v koordinaci s opravou kanalizace, 
budou započteny do položkového rozpočtu smlouvy o dílo 2015/D/0016 „II/385 Kuřim průtah“. 
Oprava kanalizace dle návrhu smlouvy bude zahájena 5. 10. 2015. Dílo bude dokončeno a předáno 
nejpozději do 23. 10. 2015. 
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Částka na „Opravu kanalizace v havarijním stavu v ul. Tišnovská“ bude vyčleněna z ORG 1 228 000 
000 „Rekonstrukce ul. Tyršova, Tišnovská“. 
 
Přílohy: A - SOD 

B - položkový rozpočet 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – bylo opravováno na jaře, ale zjistil se další zával, který je pod chodníkem a pod zelení 
někde pod kostelem. 
 
Přijaté usnesení: 539/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo „Oprava kanalizace 

v havarijním stavu v ul. Tišnovská“, se společností H 3 Inženýrské stavby, spol. 
s.r.o., se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko, IČ 60741619. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 15:05 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

5. Město Kuřim a Slévárna Kuřim – zřízení věcného břemene pro 
kanalizační přípojky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost KNESL+KYNČL s. r. o. v zastoupení investora Slévárny Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 
157/93, Kuřim, IČ 29291721 (dále jen „Slévárna“) zajišťuje jako generální projektant stavební řízení 
v rámci stavby „Napojení pozemku p. č. 3048 na dopravní a technickou infrastrukturu“. 
Odbor majetkoprávní doporučuje pro dvě kanalizační přípojky, které budou ve vlastnictví Slévárny 
a budou uloženy do pozemků města (parc. č. 3046/4, 3046/2, 3046/3 a 3047 vše v k. ú. Kuřim) zřídit 
věcné břemeno - služebnost. 
Jedná se o část přípojky splaškové kanalizace, stavební objekt SO 405.1 v délce 26,8 m včetně 
revizní šachty a o část přípojky splaškové kanalizace, stavební objekt SO 406.1 v délce 27,5 m včetně 
revizní šachty - vizte př. A. 
 
Protože město Kuřim na přípojky (vodovodní nebo kanalizační) obvykle věcná břemena nezřizuje, 
nemá OMP z čeho vyjít při určení ceny za zřízení věcného břemene. Z tohoto důvodu doporučujeme 
náhradu za zřízení věcného břemene určit znaleckým posudkem. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za cenu dle znaleckého posudku. 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 B. 
 
Přílohy: A - situace 
 B - smlouva 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:07 hod. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 540/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Slévárny Kuřim, 

a.s., se sídlem Blanenská 157/93, Kuřim, IČ 29291721, jako oprávněného 
z věcného břemene, spočívající v uložení a provozování dvou přípojek splaškové 
kanalizace DN 200 dle přílohy v pozemcích parc. č. 3046/4 3046/2, 3046/3 a 3047 
vše v k. ú. Kuřim, které vlastní povinný z věcného břemene - město Kuřim. Věcné 
břemeno bude zřízeno úplatně za cenu dle znaleckého posudku, na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby 
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zřízení věcného břemene bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného 
břemene. 

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

6. NEUMAN EL, spol. s r.o. – úpravy areálu (stavba) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost NEUMAN EL, spol. s r.o., se sídlem Tišnovská 104/11, Kuřim má v plánu realizovat stavbu 
„Stavební úpravy areálu Neuman el s.r.o. na pozemcích parc. č. 2736/2, 2740, 2734, 2741, 2742, 
2743/1, 2737/2, 2739, 2745/4 k. ú. Kuřim - katastrální mapa příloha A. 
 
V souvislosti s tuto stavbou má investor v úmyslu zasáhnout i část pozemku p. č. 2732 k. ú. Kuřim, 
který je v majetku města. Na této parcele hodlá vybudovat stavby dle předložené situace vypracované 
p. Vondrou Martinem, ČKAIT - 1004630, říjen 2014 - příloha B: 
 

a) chodník, který částečně předá investor městu Kuřimi po získání kolaudačního souhlasu; 
 

b) zpevnění komunikace, za účelem příjezdu k parkovacím stáním; 
 

c) sjezd 
 
Obecně se dle zákona č. 89/2012 Sb. stavba zřízená na pozemku stává součástí pozemku.  
Dlouhodobě však panuje spor o závaznost tohoto ustanovení v souvislosti s komunikacemi. Ani výše 
uvedený „nový“ občanský zákoník totiž jednoznačně nestanovil, zda komunikace, a to především 
komunikace účelové, chodníky, sjezdy jsou anebo nejsou samostatnou věcí. Tuto záležitost 
pravděpodobně někdy v budoucnu vyřeší připravovaná novela zákona o pozemních komunikacích. 
 
Z tohoto důvodu OMP v souvislosti se stavbami komunikací, sjezdů, chodníků realizovanými 
soukromými investory na obecních pozemcích uvažuje tak, že „vlastním - li pozemek, vlastním též 
všechny jeho součásti „ a tudíž se vybudované stavby stanou součástí obecních pozemků a investor 
je pouze formálně předá, tudíž není potřeba schvalovat usnesení o nabytí do majetku města. 
 
Problémem ovšem mohou být stavby, které město udržovat a opravovat do budoucna nechce, jako je 
např. v tomto případě stavba sjezdu, protože pokud budeme uvažovat, že ani stavba sjezdu není 
samostatnou věcí, stane se sjezd součástí pozemku a město by se o něj mělo starat. Vedoucí OMP 
se domnívá, že nejefektivnějším řešením, jak se tomuto vyhnout je zřízení práva stavby, které 
jednoznačně stavbu od pozemku oddělí. Tento názor podpořilo i Odborné poradenské centrum pro 
obce, bohužel Katastrální úřad má na věc zcela jiný pohled a tvrdí, že právo provedení stavby ke 
komunikacím apod. zapsat nemůže. 
 
Z tohoto důvodu OMP doporučuje zřídit věcné břemeno umístění stavby sjezdu pro společnost 
NEUMAN EL, spol. s r.o. a případné další vlastníky nově budovaného areálu. Tato smlouva nevyřeší 
samostatnost sjezdu jako stavby, avšak deklaruje alespoň vůli vlastníka pozemku - města, sjezd 
neudržovat ani v budoucnu s tím, že k tomuto bude zavázán vlastník areálu, do kterého sjezd 
směřuje. 
Dle vyjádření OI byla předložená situace projednána v komisi dopravy a RM. Výsledky jednání jsou 
údajně zohledněny v předložené situaci. 
 
Přílohy: A - mapa 
 B - situace 
 C – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 541/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění stavby se společností 

NEUMAN EL, spol. s r.o., IČ 26280841, se sídlem Tišnovská 104/11, Kuřim ve věcí 
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stavby chodníku a zpevněné plochy na pozemku p. č. 2732 k. ú. Kuřim a zřízení 
věcného břemene v rozsahu dle geometrického plánu ve prospěch společnosti 
NEUMAN EL, spol. s r.o., IČ 26280841, se sídlem Tišnovská 104/11, Kuřim jako 
oprávněného z věcného břemene k části pozemku p. č. 2732 k. ú Kuřim ve smyslu 
služebnosti spočívající v právu umístění stavby sjezdu za účelem příjezdu 
a přístupu na pozemky p. č. 2740 a 2741, k. ú. Kuřim, ve vlastnictví oprávněného 
z věcného břemene. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Umístění staveb bude 
umožněno rovněž bezúplatně. 

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

20. Smlouva o umístění a provedení stavby na pozemku a smlouva 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. 6. 2015 přijalo usnesení ve věci umístění příjezdové 
komunikace sestávající ze zpevněné pojížděné plochy, zpevněné pochozí plochy a přemostění na 
části obecních pozemků. 
 
Usnesení: 
1077/2015 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na částech 
pozemků p. č. 3046/2,3046/3,3046/4 a 3047 k. ú. Kuřim dle přílohy se společností Slévárna Kuřim, 
a.s., IČ 29291721, se sídlem Blanenská 157/93, 664 34 Kuřim, na dobu určitou 50 let, za cenu 
19.330 Kč bez DPH. 
 
Odbor majetkoprávní však narazil na problém se zápisem práva stavby dle předchozího usnesení do 
katastru nemovitostí, přestože argumentoval tím, že není v současné době zřejmé, zda stavba 
takovéto účelové komunikace se stane součástí pozemku, nebo nikoli, a právě proto je třeba zřídit 
právo stavby, kterým se stavba komunikace od pozemku jednoznačně oddělí. Tento názor podpořilo 
i odborné poradenské centrum pro obce. 
 
Katastrální úřad sdělil bohužel následující: 
 
Pro komunikaci, respektive její část, právo stavby není možné zřídit. Obecně lze právo stavby zřídit 
pro stavbu, která musí být stavbou ve smyslu civilního práva, musí se tedy mimo jiné jednat o stavbu, 
která má samostatnou hospodářskou funkci odlišnou od pozemku a je zřetelně vymezena ve vztahu 
k vlastnímu pozemku. Mimo to není možné vyznačit právo stavby pouze pro její část, což by v případě 
zamýšleného zřízení pouze k části komunikace související s přemostěním nastalo. 
Snad toto naše vyjádření bude dostačující pro účely, které uvádíte. 

 
Vzhledem k výše uvedenému povolí katastrální úřad zřízení práva stavby pouze ke stavbě 
přemostění, tudíž výše uvedené usnesení č. 1077/2015 bude využito pouze částečně. Souhlas ke 
stavbě účelové komunikace musí tudíž město Kuřim udělit samostatně. Z tohoto důvodu OMP 
doporučuje zřídit věcné břemeno umístění stavby účelové komunikace (příjezdová komunikace 
sestávající ze zpevněné pojížděné plochy, zpevněné pochozí plochy) pro společnost Slévárna Kuřim, 
a.s. a případné další vlastníky nově budovaného areálu. Tato smlouva nevyřeší samostatnost sjezdu 
jako stavby, avšak deklaruje alespoň vůli vlastníka pozemku - města, komunikaci neudržovat ani 
v budoucnu s tím, že k tomuto bude zavázán vlastník areálu, do kterého komunikace směřuje. 
 
Náhradu za zřízení věcného břemene OMP nepožaduje, jelikož úplata ve výši dle znaleckého 
posudku bude zajištěna v rámci realizace usnesení ZM č. 1077/2015. 
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Přílohy: A - situace 
B - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 542/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění stavby se společností 

Slévárna Kuřim, a.s., IČ 29291721, se sídlem Kuřim, Blanenská 157/93 ve věcí 
umístění stavby příjezdové komunikace na pozemcích p. č. 3046/2, 3046/3, 3046/4 
a 3047 k. ú. Kuřim a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rozsahu dle 
geometrického plánu ve prospěch společnosti Slévárna Kuřim, a.s., IČ 29291721, 
se sídlem Kuřim, Blanenská 157/93, jako oprávněného z věcného břemene k části 
pozemků p. č. 3046/2,3046/3,3046/4 a 3047 k. ú. Kuřim ve smyslu služebnosti 
spočívající v právu umístění stavby komunikace za účelem příjezdu a přístupu na 
pozemek p. č. 3048 k. ú. Kuřim. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Umístění stavby 
bude umožněno rovněž bezúplatně. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 15:21 hod. J. Viktorinová. 
 
 
 

7. Pravidla pro hlášení rozhlasu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Stávající Pravidla pro hlášení městského rozhlasu byla schválena v roce 2006 a v současné době jsou 
již zastaralá. Mimo to se množí stížnosti na délku a obsah hlášení rozhlasu. Z těchto důvodů 
předkládáme v příloze návrh nových pravidel. 
 
Přílohy: A - pravidla pro hlášení městského rozhlasu 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje, aby hlášení probíhalo v úterý a pátek. 
 
Přijaté usnesení: 543/2015 - RM schvaluje Pravidla pro hlášení městského rozhlasu dle přílohy se 

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

9. Zápis z jednání komise dopravy ze dne 14. 9. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 14. 9. 2015. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
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Přijaté usnesení: 544/2015 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy ze dne 14. 9. 
2015 v bodě 2 a schvaluje bod 1 dle zápisu v příloze. 

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

10. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A, B). 
 
Přílohy: A - seznam vyřazeného majetku 

B - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 545/2015 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle seznamu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

11. Žádost o souhlas s čerpáním IF ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši cca 
169.802 Kč na nátěr soklu na budově Komenského 511 a nátěr kovového tyčkového plotu na budově 
Tyršova 1255 (vizte příloha A). 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 16. 9. 2015 je 290.958,38 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání z IF + nabídky 
 
Diskuse: 
D. Holman – podporuje provedení nátěrů na škole Komenského, ale nátěr vnějšího kovového 
tyčkového plotu školy Tyršova nedoporučuje realizovat externí firmou z prostředků investičního fondu, 
ale využít levnější řešení s tzv. „dohodáři“, které v podobných situacích využívá město. Pokud toto 
řešení nelze realizovat z investičního fondu a současně v provozním rozpočtu školy na ně nezbývá 
dost prostředků, je lepší nátěr realizovat v příštím rozpočtovém roce, a to spolu s narovnáním plotu 
a opravou zídky. 
 
 
Z jednání odešel v 15:31 hod. L. Ambrož. 
 
 
Přijaté usnesení: 546/2015 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace na nátěry 
soklu na budově Komenského 511 ve výši 80.868 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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12. Zrušení Komise pro projednávání přestupků města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V souvislosti s odchodem předsedkyně Komise pro projednávání přestupků města Kuřimi do důchodu 
bylo dohodnuto zrušení této komise a převedení její agendy přímo pod odbor správní a vnitřních věcí, 
kde bude agendu vykonávat pověřený referent. 
V případě KPPP se jedná o zvláštní orgán obce, který zřizuje a členy jmenuje a odvolává starosta 
města. Radě města je dáváno zrušení KPPP na vědomí.  
V souvislosti se zrušením KPPP a přechodem řešení všech přestupků pod OSVV je potřeba změnit 
přílohu č. 2 Organizačního řádu - Příslušnost k projednávání přestupků. 
 
Přijaté usnesení: 547/2015 - RM bere na vědomí zrušení Komise pro projednávání přestupků města 

Kuřimi ke dni 30. 9. 2015 a schvaluje převedení její agendy od 1. 10. 2015 pod 
Odbor správní a vnitřních věcí Městského úřadu Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15:35 hod. J. Vlček. 
 
 
 

12/1. Změna Organizačního řádu - zrušení KPPP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Příloha:  A - přílohy č. 2 - Příslušnost k projednávání přestupků 
 
Přijaté usnesení: 548/2015 - RM schvaluje změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského 

úřadu Kuřim - Příslušnost k projednávání přestupků, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

13. Smlouva o nákupu pohonných hmot 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Společnost DFC system a.s. nabídla městu Kuřim tankovací karty pro nákup pohonných hmot na 
vybraných čerpacích stanicích. V nejbližším okolí jde o čerpací stanici AB oil v Kuřimi a Silmet 
v Čebíně. V Kuřimi nabízí slevu 0,30 Kč/litr nafty i benzinu, v Čebíně cca 1,50 Kč/litr nafty a cca 0,50 
Kč/litr benzinu. Společnost vybírá poplatek 50,- Kč/rok a jednu kartu a 2,- Kč za jedno tankování bez 
ohledu na množství litrů. 
Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s možností výpovědi se 14denní výpovědní lhůtou bez udání 
důvodu. 
Vzhledem k tomu, že nejvíce projezdí auta M. Žáčka a J. Hamříka právě po Kuřimi, kde také nejčastěji 
tankují, doporučujeme smlouvu schválit. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
 
Na jednání se vrátil v 15:37 hod. J. Vlček. 
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Přijaté usnesení: 549/2015 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nákupu pohonných hmot 
prostřednictvím tankovacích karet se společnosti DFC system a.s., IČ 24757781, 
se sídlem Na Flusárně 168, Příbram, dle přílohy. 

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

14. Poskytnutí dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Občanské sdružení Ekipa, IČ 22848614, se sídlem Kylešovská 818/26, 746 01 Opava 1 se obrátilo 
dne 27. 8. 2015 na město Kuřim se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč na zakoupení 
pomůcek pro zkvalitnění zájmových kroužků v Chráněném bydlení Maják. V zařízení je v současné 
době, podle sdělení sdružení, umístěna občanka z Kuřimi, která si však nepřeje sdělit OSVP MěÚ 
Kuřim své jméno. 
Vzhledem k tomu, že nebylo sděleno jméno klientky, nedoporučuje odbor sociálních věcí a prevence 
poskytnutí dotace. 
 
Občanské sdružení Ekipa je registrovaným poskytovatelem. 
 
Dotace z finančních prostředků města Kuřimi by byla poskytnuta z rozpočtové položky RM 
9002000000. 
 
Přílohy: A - žádost o dotaci, stanovy - Ekipa 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč 

poskytovateli sociální služby Ekipa o. s., IČ 22848614, se sídlem Kylešovská 
818/26, 746 01 Opava na zakoupení pomůcek pro zkvalitnění zájmových kroužků 
pro Chráněné bydlení Maják. 

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

15. Rozpočtové opatření č. 14 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
RM jsou předkládány návrhy následujících rozpočtových opatření: 
 
KÚ: 
V roce 2008 navázalo město Kuřim smluvní spolupráci s věznicí Kuřim při zaměstnávání 
odsouzených. V poslední době dochází k zintenzivnění této spolupráce a odsouzení už nevypomáhají 
pouze v činnostech souvisejících s údržbou vzhledu města, ale jejich rozsah prací je od zednických až 
po truhlářské. Vzhledem k těmto činnostem a zaměstnávání dalších pracovníků z Úřadu práce Brno-
venkov a osob vykonávajících veřejně prospěšné práce, je třeba navýšit rozpočtovou kapitolu o 20%. 
 
oddíl 36 ORG 9060000000 Veřejný pořádek + 194.000 Kč 
oddíl 64 rezerv        -194.000 Kč 
 
OI: 
Koncem ledna 2015 byla odevzdána PD pro stavební povelení DSP na akci Okružní křižovatka 
a autobusová zastávka Kuřim - Podlesí. Stavba je částečně umístěna na pozemky soukromých 
majitelů. Při zpracování této dokumentace požadoval vlastník dotčeného pozemku provedení sjezdu 
na svůj pozemek (pole). 
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Po schválení nového územního plánu byla zpracována Územní studie (Studie území - plocha F 016), 
která řeší připojení obytné zóny na komunikaci (okružní křižovatku). Soutisk situace s územní studií je 
v nesouladu. 
Z tohoto důvodu je nutné provést změnu PD DUR a DSP - úpravu sjezdu na vyhrazenou plochu pro 
komunikaci. 
Přehled financování: 

PD pro stavební povolení DSP     108.900 Kč zaplaceno 
Změna PD DUR, DSP        98.010 Kč 
Celkem       206.910 Kč chybí 6.910 Kč 
 
OI navrhuje navýšit ORG 1169 000 000 o částku 10.000 Kč, na zajištění financování změny 
projektové dokumentace na akci „Okružní křižovatka a autobusová zastávka Kuřim - Podlesí“. 
 
oddíl 22 akce Okružní křižovatka a autobusová zastávka Kuřim - Podlesí + 10.000 Kč 
oddíl 64 rezerva         - 10.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 550/2015 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu města Kuřimi na 

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

18. Poskytnutí dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
FC Kuřim se obrací na RM s žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi ve výši 
33.000 Kč. 
FC získalo dotaci od Jihomoravského kraje z programu: Zkvalitnění sportovního prostředí 
v Jihomoravském kraji v r. 2015 na výměnu nevyhovujících střídaček na hlavním hřišti ve výši 70.000 
Kč. 
Základ pro stanovení výše dotace (souhrn předpokládaných uznatelných výdajů na realizaci) činí 
103.000 Kč. 
 
Přehled financování: 
Celkové předpokládané náklady: 103.000 Kč (dodávka a montáž střídaček, zemní práce - 
úpravy pro osazení) 
Dotace z JMK:      70.000 Kč (67,96 %) 
Potřebná částka na dofinancování:   33.000 Kč 
 
Akce musí být dokončena do 31. 12. 2015. 
 
Dotace z finančních prostředků města Kuřimi by byla poskytnuta z rozpočtové položky RM 
9002000000. 
 
Přílohy: A - žádost o dotaci 

B - smlouva o dotaci z JMK 
 
Přijaté usnesení: 551/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 33.000 

Kč na dofinancování nákladů na výměnu střídacích lavic na hlavním fotbalovém 
hřišti s FC Kuřim, z. s., IČ 49458337, se sídlem U Stadionu 1970/2, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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19. Poskytnutí dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Společnost Wellness Kuřim požádala o individuální dotaci z rozpočtu města Kuřimi na zajištění 
cvičebního programu "Move-it" pro žáky základních škol Kuřim. Tělovýchovný program měl v minulém 
roce velký úspěch a má podporu rodičů. 
V minulém roce byla poskytnuta částka ve výši 20.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o dotaci vč. rozpočtu 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – ať si to ředitelé zařadí do rozpočtu školy. Poskytnutá dotace nelze prokazatelně 
vyúčtovat. Spíše by tedy udělil dar. 
A. Zimmermannová – dle vedoucího odboru finančního je lépe dát peníze do rozpočtu školy a nedávat 
dotaci. 
D. Holman – upozorňuje na to, že škola by musela logicky převzít za to odpovědnost se vším všudy, 
vč. pedagogického dozoru. Pro tento případ je asi vhodnější, kdyby nějaký spolek (např. SRPŠ) na 
tyto aktivity poslal žádost o podporu z programu podpory sportu. Tam ve výběrovém řízení bude 
porovnán s ostatními podobnými žádostmi. Zákon neumožňuje, aby z tohoto programu čerpaly 
příspěvkové organizace, tedy naše ZŠ. 
P. Ondrášek – ano, to by bylo nejlepší, SRPŠ o toto může žádat. 
D. Sukalovský – souhlasí s poskytnutím financí. Jinak tuto aktivitu zmaříme. 
D. Holman – to určitě ne, akorát se tomu dají pravidla. 
P. Ondrášek – aktivita se mu líbí, ale dotace v tomto případě nelze poskytnout i z důvodu, že 
přesahuje kalendářní rok 2015. 
J. Vlček – žádá, aby bylo patrné, že je to na školní rok. 
D. Holman – upozorňuje, že ani dar není ideální řešení, protože ten např. nelze vázat na jakýkoliv 
účel. 
P. Ondrášek – navrhuje usnesení ve znění: 
 
Přijaté usnesení: 552/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč 

na zajištění cvičebního programu Move-it pro žáky základních škol v Kuřimi se 
společností Wellness Kuřim, s.r.o., IČ 29213380, 664 Kuřim, Blanenská 1082. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (D. Sukalovský) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na 

zajištění cvičebního programu Move-it pro žáky základních škol v Kuřimi se 
společností Wellness Kuřim, s.r.o., IČ 29213380, 664 Kuřim, Blanenská 1082. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:45 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 23. 9. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 9. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
3 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
4 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
5 Město Kuřim a Slévárna Kuřim – zřízení věcného břemene pro kanalizační přípojky 
 5A - situace 
 5B - smlouva 
6 NEUMAN EL, spol. s r.o. – úpravy areálu (stavba) 
 6A - mapa 
 6B - situace 
 6C - smlouva 
7 Pravidla pro hlášení rozhlasu 
 7A - pravidla pro hlášení městského rozhlasu 
8 Systém varování a vyrozumění obyvatel 
 8A - studie 
 8B - systémové verze 
 8C - prospekt 
 8D - prospekt 
 8E - rozsah a hloubky 
 8F - položkový propočet nákladů 
 8G - koncové prvky 
 8H - stávající rozmístění 
 8CH - stávající rozmístění 
 8I - titul 
9 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 14. 9. 2015 
 9A - zápis z komise dopravy 
10 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 10A - seznam vyřazeného majetku 
 10B - vyřazovací protokoly 
11 Žádost o souhlas s čerpáním IF ZŠ Tyršova 
 11A - žádost o čerpání z IF + nabídky 
12 Zrušení Komise pro projednávání přestupků města Kuřimi 
12/1 Změna Organizačního řádu - zrušení KPPP 
13 Smlouva o nákupu pohonných hmot 
 13A - smlouva 
14 Poskytnutí dotace 
 14A - žádost o dotaci, stanovy - Ekipa 
15 Rozpočtové opatření č. 14 
16 Zápis komise stavební ze dne 14. 9. 2015 
 16A - zápis komise stavební 
17 Kuřim, ul. Tišnovská, oprava jednotné kanalizace v havarijním stavu 
 17A - návrh smlouvy 
 17B - rozpočet 
18 Poskytnutí dotace 
 18A - žádost o dotaci 
 18B - smlouva o dotaci z JMK 
19 Poskytnutí dotace 
 19A - žádost o dotaci vč. rozpočtu 
20 Smlouva o umístění a provedení stavby na pozemku a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene 

20A - situace 
20B - smlouva 


