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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 44/2015 konané dne 16. 12. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 

města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:20 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 12. 2015 

2 Budova na ulici Kpt. Jaroše 147 – mateřská škola – záměr na výpůjčku nebytových 
prostor 

2/1 Budova na ulici Kpt. Jaroše 147 – mateřská škola – záměr na výpůjčku nebytových 
prostor 

3 Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace - výpůjčka pozemků - záměr 

4 RD Luční 740, Kuřim – záměr na pronájem 

5 Bronislav Melichar – žádost o kompenzaci nájemného, výpověď smlouvy 

5/1 Bronislav Melichar – žádost o kompenzaci nájemného, výpověď smlouvy 

6 Zdeňka Dvořáková – nájemní smlouva 

7 Jiřina Bojanovská – nájemní smlouva 

8 Vyřazení majetku města 

9 Prodej použitých židlí – zrušení usnesení 

10 Obec Brněnec - žádost o odkup vybavení interiéru obřadní síně 

11 David Kolář – žádost o ubytování 

12 HERBASTAR, spol. s r.o. – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 

13 Punto de ideas s.r.o. – žádost o pronájem pozemku  

14 Kuřimská průmyslová, s.r.o. – smlouva o umístění a provedení stavby „Komunikace 
a inženýrské sítě na p. č.2698/1“ 

15 Zřízení pracovních míst, přesun kompetencí mezi odbory 

16 Souhlas s umístěním sídla 
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17 Termíny svatebních obřadů 2016 

18 Návrh dodatku č. 18 k mandátní smlouvě 

19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna ÚP Kuřim“ 

20 Dodatek č. 2 - Andrea Pěluchová 

21 Výpůjčka vývěsní skřínky na ul. Školní 

22 Dodatek č. 2 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení smlouvy na další období 6 měsíců 

23 Dodatek č. 6 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat 
CDBP 

24 Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřim ze dne 30. 11. 2015 

25 Žádost o přerušení provozu MŠ Zborovská v době jarních prázdnin 

26 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za rok 2015 

27 Poskytnutí sponzorského příspěvku 

28 Výběr TDI na akci" Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba"  

29 Město Kuřim a STEINEX a.s. – zřízení věcného břemene pro dešťovou kanalizaci 

30 Dodatek č. 5 ke smlouvě na zhotovení protierozních pásů 

31 Schválení dodatku smlouvu s Věznicí Kuřim 

32 Čerpání sociálního fondu na rok 2016 

33 Zápis komise stavební ze dne 14. 12. 2015 

34 Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2015 

35 Různé 

 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 12. 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: 677/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 12. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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2. Budova na ulici Kpt. Jaroše 147 – mateřská škola – záměr na 
výpůjčku nebytových prostor 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 2. 12. 2015 schválila toto usnesení: 
665/2015 
RM schvaluje záměr na výpůjčku nebytového prostoru „mateřské školy na Podlesí“ o výměře 138,77 
m

2
 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 147 v ul. Kpt. Jaroše v Kuřimi, který je součástí 

pozemku p. č. 3275 k. ú. Kuřim, ve prospěch Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace, na dobu neurčitou. 
 
Jelikož není možné uzavřít smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou (§ 2193 zákona č. 89/2012 Sb. - 
podmínka je dočasnost), navrhuje OMP schválený záměr zrušit a schválit nový záměr na výpůjčku 
nebytového prostoru na dobu určitou 10 let. 
 
Přijaté usnesení: 678/2015 - RM ruší usnesení č. 665/2015 ze dne 2. 12. 2015 ve věci schváleného 

záměru na výpůjčku nebytového prostoru „mateřské školy na Podlesí“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2/1. Budova na ulici Kpt. Jaroše 147 – mateřská škola – záměr na 
výpůjčku nebytových prostor 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 679/2015 - RM schvaluje záměr na výpůjčku nebytového prostoru „mateřské školy 

na Podlesí“ o výměře 138,77 m
2
 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 

147 v ul. Kpt. Jaroše v Kuřimi, který je součástí pozemku p. č. 3275 k. ú. Kuřim, ve 
prospěch Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace, na dobu určitou 10 let. 

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

3. Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace - výpůjčka 
pozemků - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 10. 5. 2005 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. 73/2005 mezi městem Kuřim a Domem dětí 
a mládeže Kuřim, okres Brno-venkov, se sídlem Jungmannova 1084, Kuřim, IČ: 44946881. 
Předmětem této smlouvy byla výpůjčka pozemků p. č. 2003, p. č. 2004/1 a p. č. 2004/2 vše k. ú. 
Kuřim. Jedná se o pozemky na ulici Legionářská a DDM je využívalo jako zahradu. Doba výpůjčky 
byla dohodnuta na 5 let, dodatkem č. 1 byla smlouva prodloužena o dalších 5 let. Dne 11. 5. 2015 
však smlouva o výpůjčce pozemků skončila. 
Ředitelka DDM požádala nyní o uzavření nové smlouvy o výpůjčce pozemků na 5 let. 
 
Před uzavřením smlouvy o výpůjčce musí být nejprve vyhlášen záměr ve smyslu § 39 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích. 
 
Přílohy: A - DDM výpůjčka pozemků 
 
Přijaté usnesení: 680/2015 - RM schvaluje záměr na výpůjčku pozemků parc. č. 2003 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 208 m
2
, parc. 2004/1 zahrada o výměře 172 m

2
 a parc. 
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č. 2004/2 zahrada o výměře 186 m
2
 vše k. ú. Kuřim, ve prospěch organizace Dům 

dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Jungmannova 1084/1, 
664 34 Kuřim, IČ 44946881, na dobu určitou 5 let. 

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

4. RD Luční 740, Kuřim – záměr na pronájem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem rodinného domu č. p. 740 v ul. Luční, který je součástí pozemku parc. č. 95 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 283 m

2
, vše v obci a k. ú. Kuřim. 

K RD patří pozemek parc. č. 110 zahrada o výměře 128 m
2
 a pozemek parc. č. 109 zahrada o výměře 

400 m
2
. 

Samotný byt v RD je o dispozici 3+1 o celkové výměře 75,75 m
2
. Dům je podsklepený, má půdu. Ve 

sklepě je umístěn kotel na elektrické vytápění a elektrický bojler. 
V rámci rekonstrukce v roce 2015 bylo provedeno: 

- nová elektroinstalace 
- nový topný systém - elektrické vytápění 
- nová okna, dveře 
- nová koupelna - sprchový kout, WC 
- nová plovoucí podlaha + v kuchyni linoleum 
- nová kuchyně 
- zateplení stropů 
- úprava povrchů stěn, výmalba 

 
O pronájem rodinného domu nejprve projevil zájem pan Pavel Hokr, který pro město Kuřim vykonává 
drobné řemeslné práce. Z finančních důvodů však od své žádosti odstoupil. 
OMP proto prostřednictvím e-mailu informoval o plánovaném pronájmu RD deset firem působících 
v Kuřimi za účelem monitorování případné poptávky po bydlení v tomto RD. Termín pro zájemce 
o prohlídku RD byl stanoven do 14. 12. 2015. OMP podá před jednáním rady města zprávu, zda byl ze 
strany oslovených společností, nebo jejich zaměstnanců, projeven zájem o prohlídku, případně 
o samotný pronájem. 
 
Přílohy: A – záměr 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:25 hod. A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – ptá se, jakou cenu odbor majetkoprávní doporučuje? 
A. Janoušková – odbor doporučuje začínat na 9.000 Kč/měs. + služby, což je 118 Kč/m2. Nájemné 
v bytech máme 56 Kč/m2. 
L. Ambrož – obyčejní lidé si toto nemohou dovolit. 
P. Ondrášek – byl by rád, aby se nabídka otevřela i pro firmy. 
A. Janoušková – snažila se firmy oslovit okolo deseti vybraných firem, ale nikdo nereagoval. 
D. Holman – myslí si, že takových firem k oslovení by se v Kuřimi našlo jistě více, alespoň 30 firem. 
 
Přijaté usnesení: 681/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem rodinného domu č. p. 740, 3+1, v ul. 

Luční, který je součástí pozemku parc. č. 95, vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu min. 
9.000 Kč/měs., ve znění dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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5. Bronislav Melichar – žádost o kompenzaci nájemného, výpověď 
smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Bronislav Melichar, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 13416944 je nájemcem části 
nebytového prostoru č. 1116/9 o celkové výměře 69,39 m

2
 (prodejna Zdravé výživy), který je umístěn 

v I. podzemním podlaží domu č. p. 1116, 1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Nájemní vztah je 
ošetřen nájemní smlouvou č. 2013/O/0108 ze dne 27. 9. 2013 na dobu neurčitou. 
 
RM na své schůzi dne 25. 3. 2015 pod číslem usnesení 134/2015 schválila panu Melicharovi uzavření 
splátkového kalendáře, prostřednictvím kterého bude splacen dluh na nájemném a úhradách na 
služby ve výši xxxxxx Kč. Měsíční splátka činí xxxxx Kč, splátkový kalendář je pravidelně hrazen. 
 
Pan Melichar však nadále nehradí měsíční nájemné a zálohy na služby (měsíční platba nájemného 
činí xxxxx Kč + zálohy na služby). Správce nebytového prostoru již několikrát panu Melicharovi zaslal 
upomínku na úhradu dlužné částky, upomínku se buď nepodařilo správci doručit, nebo na ni pan 
Melichar nereagoval. 
OMP také několikrát pana Melichara kontaktoval a snažil se jej přimět k vyřešení situace. OMP panu 
Melicharovi také navrhl rozdělení nebytového prostoru s tím, že by se mohla část nebytového prostoru 
nabídnout k využití jinému nájemci. K tomuto návrhu se pan Melichar nevyjádřil. 
 
Aktuální dlužná částka ke dni 30. 11. 2015 činí výši xxxxxx Kč. 
 
Dne 26. 11. 2015 požádal pan Melichar o prominutí nájmu, cit.: 
„Žádám o prominutí nájmu z nebytových prostor prodejny Zdravá výživa, Bezručova čtvrť 1116, Kuřim. 
Důvodem je dlouhodobá a rozsáhlá rekonstrukce přilehlé komunikace. V období duben 2015 - srpen 
2015 byl téměř nemožný přístup k této provozovně. Z tohoto důvodu jsem měl úplně minimální tržby, 
které sotva stačily na pokrytí záloh energií. Vzhledem k tomu, že je to již druhé rozsáhlé omezení 
provozu díky stavební činnosti během necelých dvou roků (zateplování a výměna oken na celém 
bytovém domu v r. 2014), žádám o přiměřenou kompenzaci nájmu za tato období. Věřím, že tuto moji 
problematiku pochopíte a dojde k vzájemné dohodě.“ 
 
OMP k tomu uvádí: 

- dle vyjádření člena výboru Společenství vlastníků domu č. p. 1116, 1117, 1118 na ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi p. Psoty probíhala revitalizace celého domu cca od května do září 
2014; v rámci této akce provedlo město výměnu výkladců v prodejně zdravé výživy v době od 
22. 7. do 20. 8. 2014. Město Kuřim, jako pronajímatel nebytového prostoru, však nenese 
žádnou zodpovědnost za to, že byl částečně omezen přístup do prodejny a za toto období 
nelze panu Melicharovi nabídnout kompenzaci nájmu. V loňském roce také proběhla výměna 
výkladců u prodejen na nám. Osvobození, žádný z nájemců nebytových prostor kompenzaci 
nájemného z důvodu omezení provozu prodejen nepožadoval. 

- v roce 2015 proběhla rekonstrukce ulice Na Zahrádkách. Dle vyjádření technického dozoru - 
ing. Šudáka - měl pan Melichar v období od 15. 4. do 15. 8. 2015 omezený přístup 
k provozovně zdravé výživy, kdy byla ulice zcela neprůjezdná. 

 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje panu Melicharovi prominout nájemné ve výši 8.476 Kč 
(nájemné za měsíce květen - srpen 2015 snížené o 50 %, tj. o částku 2.119 Kč/měsíc; RM dne 29. 7. 
2015 pod č. usn. 421/2015 schválila snížení nájemného o 50 % z pozemku panu Škodovi z důvodu 
úplné uzavírky ul. Tišnovské). Tato kompenzace však nevyřeší stále narůstající dlužnou částku na 
nájemném a úhradách za služby. Proto současně OMP navrhuje schválit panu Melicharovi výpověď 
nájemní smlouvy. 
 
Diskuse: 
D. Holman – slevu by mu dal. 
A. Janoušková – stavební dozor potvrdil, že kvůli rekonstrukci ul. Na Zahrádkách byl přístup 
k prodejně téměř nemožný. 
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P. Ondrášek – kompenzace ve výši 50 % snížení nájmu skutečně odpovídá tomu, jak jsme 
v obdobných případech u jiných žadatelů postupovali. 
 
Přijaté usnesení: 682/2015 - RM schvaluje prominutí nájemného ve výši xxxxxx Kč z části 

nebytového prostoru č. 1116/9 o celkové výměře 69,39 m
2
, který je umístěn 

 v I. podzemním podlaží domu č. p. 1116, 1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť 
v Kuřimi, panu Bronislavu Melicharovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
IČ 13416944, za měsíce květen - srpen 2015 z důvodu úplné uzavírky ul. Na 
Zahrádkách v Kuřimi. 

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

5/1. Bronislav Melichar – žádost o kompenzaci nájemného, výpověď 
smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Diskuse: 
D. Holman – dá se výpověď ještě stáhnout, pokud se dohodne nějaký režim splacení dluhu? 
A. Janoušková – to ano. 
 
Přijaté usnesení: 683/2015 - RM schvaluje výpověď nájmu části nebytového prostoru č. p. 1116/9 

o celkové výměře 69,39 m
2
, který je umístěn v I. podzemním podlaží domu č. p. 

1116, 1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, který je součástí pozemku p. č. 
2131/2, vše v obci a k. ú. Kuřim, panu Bronislavu Melicharovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 13416944, ve smyslu čl. 9 bodu 9.1. nájemní smlouvy 
č. 2013/O/0108 ze dne 27. 9. 2013. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. 

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

6. Zdeňka Dvořáková – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Miroslav a Zdeňka Dvořákovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jsou společnými 
nájemci obecního bytu č. 899/2 v ul. Na Královkách, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 898, 899, 900, 901, který je součástí pozemku parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou dne 2. 3. 1994. 
 
Dne 7. 12. 2015 se do kanceláře OMP dostavila paní Zdeňka Dvořáková s žádostí o změnu nájemní 
smlouvy. Žádá, aby nájemní smlouva byla uzavřena pouze s ní, jelikož se manžel odstěhoval. 
 
Dne 7. 12. 2015 se do kanceláře OMP dostavil i pan Miroslav Dvořák. Pan Dvořák podepsal čestné 
prohlášení, ve kterém uvádí, že s manželkou nebydlí, nevede s ní společnou domácnost, nepodílí se 
na platbě nájemného a záloh na služby s nájmem bytu souvisejících. Pan Dvořák souhlasí, aby byla 
nájemní smlouva uzavřena pouze s paní Zdeňkou Dvořákovou. 
 
OMP nemá námitek a souhlasí, aby byl uzavřen dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 3. 1994. 
Dodatkem č. 1 dojde pouze ke změně nájemce. 
 
Přijaté usnesení: 684/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 3. 

1994, jejímž předmětem je nájem bytu č. 899/2 umístěného v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, který je 
součástí pozemku parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. Dodatkem č. 1 dojde ke 
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změně nájemce - nájemcem bude paní Zdeňka Dvořáková, trvale bytem xx 
xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

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

7. Jiřina Bojanovská – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 878/2, 2+1, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 878, 879 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1820 o výměře 396 m2, vše 
v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu byl pan František Vácha, který dne 6. 10. 2015 zemřel. 
Pan Vácha žil v bytě sám, po jeho smrti nepřešla práva a povinnosti z nájmu bytu na žádného člena 
domácnosti. Dle § 2282 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nepřejdou-li práva a povinnosti 
z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice. 
Dle sdělení notářské kanceláře Mgr. Pavla Vavříčka svědčí dědické právo dětem pana Františka 
Váchy, a to Františku Váchovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx, Jiřině Bojanovské, bytem Hradčany, 
xxxxxxxxxxxxxx a Jitce Schimmerlové, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx. 
Dne 7. 12. 2015 požádala o uzavření nájemní smlouvy paní Jiřina Bojanovská. Paní Bojanovská nyní 
řeší rozvodové řízení (informace od JUDr. Jany Vlasákové, Kuřim), ještě v listopadu 2015 byla 
společně s manželem vlastníkem rodinného domu v Hradčanech u Tišnova. Z důvodu nesplácení 
hypotéky byli nuceni rodinný dům prodat a z prodeje domu uhradit veškeré dluhy. Paní Bojanovská 
v současné době bydlí se svým již zletilým synem v podnájmu v Tišnově, kde platí vysoké nájemné. 
Paní Bojanovská ve své žádosti uvádí, že sestra i bratr mají své vlastní bydlení a nájmu obecního bytu 
se oba v dědictví vzdávají v její prospěch. OMP má však prověřeno pouze stanovisko paní 
Schimmerlové, která souhlasí s tím, aby nájemní smlouva k obecnímu bytu byla uzavřena s paní 
Bojanovskou. Vyjádření pana Váchy OMP nemá k dispozici. Paní Bojanovská po celou dobu od smrti 
pana Váchy hradí nájemné k bytu č. 878/2. 
OMP upozorňuje na možnost pronajímatele (dle § 2283 odst. 1 občanského zákoníku) nájem 
vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl, 
že nájemce zemřel, že práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti nepřešla a kdo je 
nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost. 
Vzhledem k výše uvedenému dává OMP radě města ke zvážení udělení souhlasu s uzavřením 
nájemní smlouvy s paní Jiřinou Bojanovskou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, Hradčany. 
 
Diskuse: 
A. Janoušková – v případě přechodu nájmu vyplývá ze zákona možnost uzavření nájmu na 2 roky. 
D. Holman – spíše by tedy navrhoval na dobu určitou 2 let. 
 
Přijaté usnesení: 685/2015 - RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 878/2 umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 878, 879 v ul. Jungmannova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1820, vše v obci a k. ú. Kuřim s paní Jiřinou 
Bojanovskou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Hradčany, na dobu určitou dvou let za 
nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 14:34 hod. A. Janoušková. 
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8. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 686/2015 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

9. Prodej použitých židlí – zrušení usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM schválila dne 3. 12. 2014 usnesení č. 640/2014 ve znění: 
Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Tišnov, se sídlem 
Drbalova 274, 666 01 Tišnov, IČ 44041659, jejímž předmětem prodej 270 ks použitých židlí 
používaných v sále KD Kuřim za celkovou kupní cenu 20.693,42 Kč s odběrem po 31. 3. 2015. 
Vzhledem k odložení rekonstrukce KD byl termín odběru židlí posunut až na listopad 2015. Zástupce 
TJ Sokol Tišnov po prohlídce aktuálního stavu židlí vzal žádost o odkup zpět. 
OMP žádá o zrušení výše uvedeného usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 687/2015 - RM ruší usnesení č. 640/2014 ze dne 3. 12. 2014 ve věci odprodeje 

použitých židlí z kulturního domu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

10. Obec Brněnec - žádost o odkup vybavení interiéru obřadní síně 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Během příprav rekonstrukce kulturního domu počátkem letošního roku OMP obdržel informaci, že se 
nepočítá se zachováním stávajícího vybavení interiéru obřadní síně a šatny kulturního domu v Kuřimi. 
OMP tedy oslovil potencionální zájemce o tento inventář, nabídka byla rozeslána více než 100 obcím 
z několika krajů ČR. Na nabídku zareagovala dne 27. února 2015 obec Brněnec, která projevila zájem 
o vybavení obřadní síně za nabídkovou cenu ve výši 25 tis. Kč. Nabízený inventář pořízený v roce 
2003 je blíže specifikovaný v návrhu kupní smlouvy - vizte přílohu. Zájemce si inventář prohlédl a ke 
dnešnímu dni jeho zájem o odkup trvá. 
OMP doporučuje RM s obcí Brněnec uzavřít kupní smlouvu. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva židle obřadní síň 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – o jaké vybavení se přesně jedná? Část z toho by se dala použít. 
D. Sukalovský – velký stůl, zástěna, obrazy, apod. Nová obřadní místnost bude mít jiné parametry. Co 
mělo smysl přesunout, byl malý stolek na podepisování. 
 
 
 
Přijaté usnesení: 688/2015 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s obcí Brněnec, se sídlem 569 

04 Brněnec - Moravská Chrastová 77, IČ 00276464, jejímž předmětem je prodej 
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vybavení interiéru obřadní síně kulturního domu Kuřim z roku 2003 za kupní cenu 
25.000 Kč včetně DPH. 

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

11. David Kolář – žádost o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
David Kolář, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal dne 2. 12. 2015 město Kuřim 
o poskytnutí ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Jmenovaný nemá kde bydlet. Je veden v evidenci ÚP a hledá si práci. Poplatky spojené s ubytováním 
mu budou dle informace z ÚP hrazeny z dávek pomoci v hmotné nouzi. 
Inspektor veřejného pořádku navrhl poskytnout jmenovanému ubytování do 31. 3. 2016. OMP 
doporučuje jmenovaného ubytovat za cenu 700 Kč/měs. + DPH 21 % (poplatek za ubytování) + 
paušální úhrada za služby (voda, elektřina). 
Výše úhrad za služby je stanovena usnesením RM č. 507/13 ze dne 21. 8. 2013. 
Přílohy: A - smlouva o ubytování 
 
Přijaté usnesení: 689/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 v objektu 

sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci 
a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 31. 3. 2016 s Davidem Kolářem, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, za cenu 700,- Kč/měs. + DPH (poplatek za 
ubytování) + úhrada za služby. 

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

12. HERBASTAR, spol. s r.o. – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s realizací investiční akce „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ v lokalitě za 
Srpkem směnilo město Kuřim pozemky s paní Smíškovou. Pozemky parc. č. 2904/49 o vým. 1.718 m

2
 

a parc. č. 2904/98 o vým. 455 m
2 

vše v k. ú. Kuřim, které město „prodalo“ paní Smíškové byly 
předmětem nájemní smlouvy se společností HERBASTAR, spol. s r.o. 
 
Odkoupením těchto pozemků se paní Smíšková automaticky stala i pronajímatelkou firmě 
HERBASTAR, spol. s r.o. Z důvodu aktualizace seznamu pronajímaných pozemků se dohodl OMP 
s nájemcem na uzavření dodatku k nájemní smlouvě, kterým se zruší nájem pozemků parc. č. 
2904/49 a parc. č. 2904/98 vše v k. ú. Kuřim. 
OMP předkládá radě města ke schválení dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2013/O/0146, kterým 
aktualizuje seznam pronajímaných pozemků. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 690/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 

č. 2013/O/0146 uzavřené se společností HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem 
Moravské Knínice 90, IČ 47915951, kterým se aktualizuje seznam pronajatých 
pozemků dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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13. Punto de ideas s.r.o. – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim se dohodlo na ukončení nájmu s panem Kosmákem (jednatelem společnosti AG CAFE 
s.r.o.) nájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 m

2
, za účelem provozování letní 

zahrádky u italské restaurace dohodou k 31. 12. 2015 - vizte příloha A. 
Současně usnesením č. 649/2015 vyhlásilo město záměr na předmětný pozemek. 
 
649/2015 ze dne 18. 11. 2015 
Rada města schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 m

2
 

za účelem využití jako letní zahrádky, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 
ve výši 305 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

 
Na zveřejněný záměr reagoval současný nájemce restaurace, prostřednictvím zmocněnce společnosti 
Punto de ideas s.r.o. pana Patrika Vardana. Požádal o pronájem pozemku za účelem provozování 
letní zahrádky u provozovny restaurace „Casa Mia“. S podmínkami nájemní smlouvy souhlasí. 
 
V příloze B OMP předkládá návrh nájemní smlouvy. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – měl by být nejprve doplacen dluh na nájemném po předchozím nájemci. 
 
Přijaté usnesení: 691/2015 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře 50 m
2
 za účelem využití jako letní zahrádky společnosti Punto de ideas 

s.r.o., se sídlem Pražákova 510/51, Horní Heršpice, Brno, IČ 03459918, na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 305 Kč/m

2
/rok s roční 

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

14. Kuřimská průmyslová, s.r.o. – smlouva o umístění a provedení 
stavby „Komunikace a inženýrské sítě na p. č.2698/1“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projekční společnost ŠTARHA ENGINNERING s.r.o. požádala v zastoupení investora Kuřimské 
průmyslové, s.r.o. o uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby na pozemku ve vlastnictví města 
- vizte př. A. 
Konkrétně se jedná o stavbu „Komunikace a inženýrské sítě na p. č. 2698/1“ spočívající ve 
vybudování vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace pro nově vznikající průmyslovou 
zónu (dále jen „stavba“). 
Realizace stavby zasáhne mimo jiné i do pozemku města a to parc. č. 798/1 k. ú. Kuřim. Jedná se 
o umístění vyústění dešťové kanalizace do vodního toku Kuřimka - vizte př. B, C, D. Vyústění do 
vodního toku má světlost DN 200, jeho okolí bude opevněno dlažbou z lomového kamene do 
betonového lože opřenou o záhozovou patku prolitou betonem. 
K výše uvedenému řešení stavby včetně zpevnění břehu Kuřimky byla vydána souhlasná stanoviska 
odboru investičního a správce vodního toku Kuřimka - Povodí Moravy a.s. 
OMP doporučuje pro stavební řízení uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby“ za jednorázový 
poplatek ve výši 10.000 Kč bez DPH - vizte př. E. Poplatek ve stejné výši schválila RM dne 18. 11. 
2015 usnesením č. 647/2015: 
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647/2015 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Zpevněné plochy“ se 
společností CD GROUP s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Brno, IČ 63474115, kterou bude částečně 
dotčený pozemek parc. č. 2635/1 v k. ú. Kuřim dle přílohy, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
 
Přílohy: A – žádost 

B - situace 
C - situace 
D – situace 
E - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 692/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby 

„Komunikace a inženýrské sítě na p. č. 2698/1“ se společností Kuřimská 
průmyslová, s.r.o., se sídlem Chochola 1202/12, Brno, IČ 29355010, kterou bude 
částečně dotčen pozemek parc. č. 798/1 v k. ú. Kuřim dle přílohy. 

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

15. Zřízení pracovních míst, přesun kompetencí mezi odbory 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V současné době jsou na odboru dopravy zřízeny tyto pracovní pozice: 

1. vedoucí OD + agenda silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, komise 
dopravy 

2. přestupky 
3. referentka ŘP 
4. referentka ŘP + administrativa, bodové hodnocení řidičů 
5. referentka evidence vozidel 
6. referentka evidence vozidel 
7. referent evidence vozidel, technik, zástup zkušebního komisaře 
8. zkušební komisař 

 
Žádám o zřízení dvou nových pracovních pozic, konkrétně druhého přestupkáře a druhého 
zkušebního komisaře, a zároveň zřízení oddělení přestupků pod kanceláří úřadu, kde budou 
sjednoceni všichni přestupkáři - jeden stávající z odboru dopravy, jeden z odboru správního a vnitřních 
věcí a nově zřízená pozice dopravních přestupků. Byla by tak mnohem lépe zajištěna zastupitelnost 
v době nemoci, dovolených apod. 
 
Odůvodnění: 
 
Přestupky:  
Důvodem je stále se zvyšující počet dopravních přestupků a vyšší administrativní zátěž. 
Statistika: 
V roce 2014 bylo vyřízeno 205 přestupků. 
K 4. 11. 2015 bylo zaevidováno 262 přestupků, vyřízeno 183. 
Dále bylo do 4. 11. 2015 dokončeno: 
33 x správní řízení - zadržení řidičského průkazu 
24 x správní řízení - vrácení řidičského oprávnění 
9 x správní řízení - odnětí řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů 
Bylo podáno 11 odvolání. 
 
U standardního přestupku jsou nutné následující úkony (dle správního řádu a přestupkového zákona): 
prostudování doručeného spisu:    1 hod. 
zahájení řízení + svolání ústního jednání:   1 hod. 
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ústní jednání vč. zápisu:     1 - 3 hod. - dle náročnosti 
výzva k vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí: 0,5 hod. 
nahlédnutí do spisu účastníkem řízení, zástupcem:  1 hod. 
příprava + odeslání rozhodnutí:     až 10 hod. 
Tzn. celkem 14,5 - 16,5 hod. čistého času na jeden přestupek bez podaného odvolání, tj. cca 2 
pracovní dny. 
 
V případě odvolání: 
studium odvolání     1 hod. 
vyjádření se k odvolání a odeslání na KrÚ  2 hod. 
 
Samozřejmě záleží na složitosti přestupku, zda je účastník zastoupen advokátem (poslední dobou 
stále častěji), na případných dalších skutečnostech - snaha o odkládání řešení přestupku, omluvy 
z jednání z různých důvodů, zejména zdravotních a s tím související komunikace s lékařem apod. 
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu přestupků je na odboru dopravy od března 2014 jeden dohodář, od 
září letošního roku dva. Koncem letošního roku první dohodář skončí. Místo druhého dohodáře 
navrhuji zřízení stálé pracovní pozice, kdy by regulérní zaměstnanec mohl sám řešit celé přestupkové 
řízení, což z pozice dohodáře nelze - dělají pouze pomocné a přípravné práce. 
Mimo to zvažujeme v příštím roce zakoupit mobilní radar, kdy by opět rapidně vzrostl počet přestupků. 
Dle údajů z měst, kde byl radar zřízen, byla návratnost na radar - investice i provoz, 2 měsíce. 
 
Zkušební komisař: 
Důvodem je velký počet zájemců o provádění zkoušky a zájem autoškol o zkoušení v Kuřimi z důvodu 
relativně krátké čekací doby. Na jaře letošního roku byla z důvodu velkého počtu autoškol zřízena 
druhá zkušební místnost v Brně - schváleno usnesením RM 12/2015 dne 14. 1. 2015. 
 
V minulých letech bylo ve zkušební místnosti na městském úřadě v průměru vyzkoušeno cca 350 
žáků za rok, ve zkušebních místnostech autoškol v Brně cca 1000 žáků za rok, tj. přepočteno na 
finance - MěÚ Kuřim cca 250.000 Kč, ostatní (Brno) - cca 700.000 Kč. Část z uvedených příjmů je 
příjmem města Kuřimi (i tam, kde se zkoušelo jinde). 
 
V letošním roce byly do 30. 11. provedeny následující úkony: 
první zkouška    1575 žadatelů  poplatek 1.102.500 Kč 
opakovaná zkouška - test    255 žadatelů  poplatek 25.500 Kč 
opakovaná zkouška - „technická“     26 žadatelů  poplatek 5.200 Kč 
opakovaná zkouška - jízdy    827 žadatelů  poplatek 330.800 Kč 
 
S každou vykonanou zkouškou souvisí velká a stále rostoucí administrativa, kterou stávající komisař 
dělá po večerech a o víkendech, tedy mimo běžnou pracovní dobu. 
Mimo to mají zájem o zkoušky u našeho komisaře další 2 větší brněnské autoškoly. Pokud splní 
zákonné podmínky registrace, úřad je povinen ze zákona zkoušky zajistit, ale to už v nynější situaci 
s jedním komisařem není možné zvládnout. 
 
Zároveň informuji členy rady města, že k 31. 10. 2015 skončil projekt Meziobecní spolupráce, tedy byl 
reálně snížen počet pracovních míst na úřadě o 4 (pracovní místa byla zřízena na dobu určitou, není 
je tedy nutné rušit) na 68. Schválením předložených návrhů dojde ke zvýšení počtu pracovních míst 
na 70. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – z čistě ekonomického hlediska na tom budeme dokonce vydělávat. 
D. Holman – pozitivní vliv na rozpočet je důvodem, proč souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 693/2015 - RM souhlasí se změnami v organizační struktuře Městského úřadu 

Kuřim takto: 
1. zřizuje se oddělení přestupků pod kanceláří úřadu, kam bude přesunuta pozice 
přestupkáře z odboru dopravy a přestupkáře z odboru správního a vnitřních věcí 
a bude zřízeno nové pracovní místo přestupkáře, 
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2. zřizuje se nové pracovní místo zkušebního komisaře na odboru dopravy. 
Rada města stanovuje celkový počet zaměstnanců města zařazených do 
městského úřadu k 1. 1. 2016 na 70. 

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

16. Souhlas s umístěním sídla 
(Předkladatel: Bc. Jan Vlček, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Plavecký klub Kuřim (IČ 49461648) žádá město Kuřim o udělení souhlasu s umístěním sídla klubu 
v budově Wellness Kuřim, Blanenská 1082, Kuřim. Důvodem je zápis Plaveckého klubu Kuřim do 
Veřejného rejstříku a Sbírky listin kvůli změně z občanského sdružení na zapsaný spolek. Budova je 
ve vlastnictví města, souhlas tedy musí udělit rada města. Věc byla konzultována s jednatelem 
Wellness Kuřim s.r.o. Janem Sojkou, který s umístěním sídla souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 694/2015 - RM souhlasí s umístěním sídla Plaveckého klubu Kuřim, IČ 49461648, 

v budově Wellness Kuřim, Blanenská 1082, Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

17. Termíny svatebních obřadů 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
OSVV předkládá ke schválení termíny svatebních obřadů pro rok 2016. 
 
Přílohy: A - oddávací dny 2016 
 
Přijaté usnesení: 695/2015 - RM schvaluje termíny svatebních obřadů pro rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

18. Návrh dodatku č. 18 k mandátní smlouvě 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení návrh Dodatku č. 18 k mandátní smlouvě pro „Výkon 
inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury 
v majetku města Kuřimi“, uzavřeného mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, 
a. s., dne 24. 4. 2002. 
Na jednání, uskutečněném dne 19. 10. 2015, byly mezi zástupci města Kuřim a zástupci 
provozovatele BVK, a.s. stanoveny prioritní stavby (ve věci potřeb obnovy vodovodní a kanalizační 
sítě v Kuřimi a na Podlesí v letech 2016 - 2020), uvedené v příloze č. 1 „Roční plán investic - seznam 
svěřených staveb“. 
Dále spol. BVK, a. s. předkládá k odsouhlasení přehled skutečně vynaložených finančních prostředků 
za rok 2015 dle stavu a znalostí ke dni 30. 11. 2015. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
 
 



 
 

 

14 

 

Přijaté usnesení: 696/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 18 k mandátní smlouvě, mezi 
městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., se sídlem Hybešova 
254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275. 

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

19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna ÚP 
Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, schválit dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna ÚP Kuřim“ uzavřené se společností KNESL+KYNČL s.r.o. 
 
Uzavření smlouvy o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna ÚP Kuřim“ byla schválena RM pod číslem usnesení 
151/2015 ze dne 25. 3. 2015. Předmětem je zpracování změny podmínek funkčního využití plochy 
v 1 lokalitě - park před budovu železniční stanice, úprava dokumentace dle výsledku projednání 
a zpracování právního stavu. Cena díla činí 90.750 Kč (vč. DPH). 
Dodatek č. 1 rozšiřuje předmět smlouvy o dalších 6 lokalit, ve kterých bylo pořízení změny ÚP 
schváleno ZM. Celková cena díla se navyšuje na konečnou částku 211.750 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - nabídka 
 
Diskuse: 
D. Holman – cena by se měla soutěžit. Je to tolik změn, mění se předmět zakázky. 
D. Sukalovský – smlouva je podepsána, nyní se jedná o dodatek. Pokud už na zakázce pracuje, přece 
nebudeme soutěžit dílčí navazující práce. 
D. Holman – můžeme zadat změnu č. 1 dvěma různým firmám? 
L. Ambrož – to nemůžeme. 
D. Sukalovský – můžeme schválit odlišný postup. 
P. Ondrášek – odbor investiční navrhuje v souladu s interní směrnicí schválit odlišný postup. 
D. Holman – to ano, ale nejdříve to musíme udělat. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. Bude předložen na mimořádném jednání RM. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna 

ÚP Kuřim“ se společností KNESL+KYNČL s.r.o., se sídlem Šumavská 416/5, 
602 00 Brno, IČ 47912481, kterým se upravuje předmět smlouvy zpracování 
změny ÚP v 7 dílčích lokalitách a cena díla činí 211.750 Kč. 

 
 
 

20. Dodatek č. 2 - Andrea Pěluchová 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení Rady města Kuřimi č. 645/2014 ze dne 3. 12. 2014 byla uzavřena smlouva 
č. 2014/O/0086 o umístění reklamy na opěrné zdi na ul. Tyršova na pozemku par. č. 2615/9 v k. ú. 
Kuřim s paní A. Pěluchovou. Předmětem smlouvy je umístění 3 ks reklamních bannerů za úhradu ve 
výši 980 Kč/měsíc (bez DPH). Dodatkem č. 1 se prodloužil termín umístění reklamy do 31. 12. 2015. 
 
Paní Andrea Pěluchová podala žádost o prodloužení termínu umístění reklamních bannerů do 31. 12. 
2016. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 



 
 

 

15 

 

Přijaté usnesení: 697/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2014/O/0086 
o umístění reklamy na opěrné zdi ul. Tyršova pozemku par. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim 
s paní Andreou Pěluchovou, se sídlem Dlouhá 1725/18, 664 34 Kuřim, 
IČ 60348836, kterým se prodlužuje termín umístění reklamy od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2016 za úhradu ve výši 1.185,80 Kč/měsíc. 

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

21. Výpůjčka vývěsní skřínky na ul. Školní 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace v zastoupení paní Ivou Zejdovou žádá z důvodu 
ukončení platnosti původní smlouvy o uzavření nové smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na ul. Školní 
pro kroužek WU-SHU při Domě dětí a mládeže (dále jen DDM). Z důvodu interních předpisů 
zřizovatele DDM žádá organizace o uzavření smlouvy vždy na dobu 5 let a po skončení platnosti 
smlouvy požádá město Kuřim o uzavření nové smlouvy. 
Vzhledem k dlouhodobému bezproblémovému užívání doporučuje OI schválit výpůjčku skříňky pro 
DDM. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 698/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na ul. 

Školní, umístěné na části pozemku p. č. 1939, k. ú. Kuřim s Domem dětí 
a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, Jungmannova 1084, Kuřim dle přílohy. 

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

22. Dodatek č. 2 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení smlouvy na 
další období 6 měsíců 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Odboru stavebnímu a vodoprávnímu byl zřízen na základě usnesení č. 712/13 a příslušné smlouvy 
přístup k českým technickým normám v elektronické podobě (ČSN), prostřednictvím internetové 
aplikace - systému „ČSN online“. Přístup využívá také Odbor dopravy a Odbor investiční v prohlížecím 
režimu. Celková roční cena přístupu k tomuto informačnímu systému činí 5.500 Kč vč. DPH. Důvodem 
používání tohoto online přístupu je finanční úspora vzhledem k ceně jednotlivě zakupovaných norem. 
Smlouva č. 2013D0105 je dle příslušné vyhlášky uzavřena na dobu určitou s platností po dobu 12 
měsíců, dodatkem č. 2 k této smlouvě se prodlužuje platnost smlouvy na dalších 6 měsíců, ostatní 
ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
Přílohy: A - smlouva 2013D0105 ČSN online 

B - dodatek č. 2 ke smlouvě 2013D0105 ČSN online 
 
Přijaté usnesení: 699/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 2013D0105 

o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby „ČSN 
online“, který prodlužuje danou smlouvu na další období 6 měsíců s organizační 
složkou státu - Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, se sídlem Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, IČ 48135267, za půlroční 
cenu 5.500 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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23. Dodatek č. 6 ke smlouvě o umístění technického zařízení na 
sběr a další zpracování dat CDBP 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
V návaznosti na informaci o zajištění pokračování projektu CDBP (cestovní doklady s biometrickými 
prvky) po 1. 1. 2016 je prodlužována původní smlouva č. 49/2006 " O umístění technického zařízení 
na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji" evidovaná pod původním číslem poskytovatele: 82-6/2006/CDBP/OÚ o dodatek 
č. 6. Poskytovatel těchto služeb (STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik) bude zajišťovat realizaci 
Projektu CDBP pro Českou republiku - Ministerstvo vnitra i pro další období, a to až do 31. 12. 2025 
(platnost současné smlouvy uvedené v dodatku č. 3 dané smlouvy je do konce roku 2015). 
 
Přílohy: A - Dodatek č. 6 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování 

dat CDBP 
B - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 
C - Příloha č. 2 k dodatku č. 6 
D - příloha č. 3 k dodatku č. 6 
E – smlouva o umístění technického zařízení pro vydávání pasu 

 
Přijaté usnesení: 700/2015 - RM schvaluje Dodatek č. 6 ke "Smlouvě o umístění technického 

zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji" č. 49/2006 uzavřené dne 21. 4. 2006 
mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, jako poskytovatelem a městem 
Kuřim, jako příjemcem. 

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

24. Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřim ze dne 30. 11. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 30. 11. 2015. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy č. 9 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje, že komise nebyla usnášeníschopná. 
 
Přijaté usnesení: 701/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 30. 11. 

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

25. Žádost o přerušení provozu MŠ Zborovská v době jarních 
prázdnin 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době 
jarních prázdnin od 29. 2. 2016 do 6. 3. 2016 z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené 
zaměstnancům školy (vizte příloha A). 
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Všichni pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů řádné dovolené (dále jen ŘD) a 12 dnů 
studijního volna (dále jen SV). U pedagogů základních škol není s vybíráním ŘD a SV problém, 
8 týdnů ŘD pokryjí hlavní prázdniny a 12 dnů SV prázdniny vedlejší. U pedagogů mateřských škol 
však vyvstává problém. Většina mateřských škol má provoz téměř bez přerušení (kromě přípravného 
týdne na konci srpna), což způsobuje problém s vybíráním ŘD nebo SV. 
Zaměstnaní zákonní zástupci dětí mají dle zákoníku práce právo minimálně na 4 týdny dovolené na 
zotavenou, mnozí mohou čerpat navíc 1 týden dodatkové dovolené. Z toho důvodu se domnívám, že 
povolení uzavření provozu mateřské školy by nemělo zásadním způsobem narušit chod rodin. 
Ředitelka mateřské školy může přerušit provoz pouze se souhlasem zřizovatele a musí dát o tomto 
prokazatelně vědět zákonným zástupcům dětí, a to nejméně dva měsíce před plánovaným uzavřením 
mateřské školy. 
 
Přílohy: A - přerušení provozu jarní prázdniny MŠZ 
 
Přijaté usnesení: 702/2015 - RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 29. 2. 2016 do 
6. 3. 2016. 

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

26. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelé školských příspěvkových organizací jsou zaměstnanci školské příspěvkové organizace, které 
jsou zároveň statutárním orgánem, jinak řečeno jsou zaměstnanci sami sebe. Nemohou si však sami 
určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Toto je v zákonné pravomoci rady města, která je na 
pracovní místo ředitele školy jmenovala. 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku. 
Z důvodu rovného přístupu, byly vytvořeny pro všechny stejné oblasti hodnocení, na které ředitelé 
odpovídali. Oblasti vycházejí mimo jiné i z výroční zprávy o činnosti školy, kterou také projednává rada 
města, a jsou rozděleny do 12 okruhů (vizte příloha A). 
Ředitelé si na začátku kalendářního roku stanovili cíle své práce a nyní předložili zprávu o jejich 
plnění. 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci nad rámec jejich povinností. Kritériem by 
měla být hlavně práce manažerská, dále reprezentace školy, její propagace, naplněnost školy a její 
kapacita, organizace a aktivní podíl na akcích pro děti a žáky nad rámec výuky, včasné 
a bezproblémové plnění požadavků zřizovatele, rychlé a ochotné reagování na podněty ze strany 
rodičů a zákonných zástupců dětí a žáků, dobrá personální politika, která vede ke zkvalitňování výuky 
a provozu školy, údržba svěřeného majetku a jeho využívání nejenom školou, ale i veřejností, aj. 
Odměna sice není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. 
Odměna ředitelům není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace 
nebo z jejího fondu odměn. 
 
Přílohy: A - Osnova prioritních oblastí hodnocení 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje udělit paní ředitelce ještě xxxxxKč. 
 
Přijaté usnesení: 703/2015 - RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvková organizace Mgr. Lence Slámové odměnu za rok 2015 
ve výši xxxxx Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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27. Poskytnutí sponzorského příspěvku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 1. 12. 2015 byla doručena žádost od organizace Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace a Školní sportovní klub při ZŠ Veverská Bítýška, ve kterém žádají 
o sponzorský příspěvek, poukaz do hry o ceny popřípadě finanční obnos na Školní ples, který se bude 
konat dne 23. 1. 2016 v jejich městě. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
D. Holman – ředitel školy nereagoval na žádné podněty ke společným jednáním, které inicioval. 
L. Ambrož – školní ples organizuje školní výbor. 
P. Ondrášek – peněžní dar by nedával. Měl by si o tomto rozhodnout jednatel společnosti Wellness 
Kuřim, může pro něj být smysluplné přitáhnout lidi z Bítýšky. Vhodné by byly vstupenky 1+1 zdarma. 
D. Holman – navrhuje vstupenky do Wellness Kuřim ve výši 2.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 704/2015 - RM schvaluje poskytnutí daru - vstupenek do Wellness Kuřim ve výši 

2.000 Kč pro organizaci Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace a Školní sportovní klub při ZŠ Veverská Bítýška, 
IČ 70982970. 

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

28. Výběr TDI na akci" Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových 
výukových kapacit - novostavba" 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2015-005 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na službu na výkon 
technického dozoru investora (dále jen „TDI“) pro stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování 
nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa“. 
 
Výkon TDI zahrnuje činnosti: 

A. činnosti při provádění stavby 
B. činnosti při řešení reklamací po dobu záruky díla, účast na kontrolních prohlídkách ze 

strany poskytovatele dotace případně další součinnost požadovaná investorem v době 
záruky díla 

 
V souvislosti s již probíhajícím zadávacím řízením na dodavatele stavby pro novostavbu přístavby 
základní školy Jungmannova 813 navrhujeme v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi  
S2/2015/RM pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015, dle článku 8 Odlišné 
postupy, následující postup pro výběr TDI: 
 
S ohledem na předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky (cca 300.000 Kč bez DPH), které 
odpovídá postup dle článku 5 výše zmíněné směrnice, navrhujeme v rámci odlišného postupu vypustit 
bod 5 ve článku 5 a oslovit tyto čtyři ověřené potencionální dodavatele, s nimiž má zadavatel dobré 
zkušenosti: 
1) Ing. arch. Petr Goleš, Purkyňova 35a, Brno, 612 00 
2) Ing. arch. Petr Kadlčík, Dvořákova 588/13, 602 00 
3) Ing. Pavel Landa, Štefáčkova 7, 628 00 Brno 
4) Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim 
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Přijaté usnesení: 705/2015 - RM schvaluje odlišný postup (dle zápisu) ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 
S2/2015/RM zadání zakázky na výkon TDI akce "Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa“. 

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

29. Město Kuřim a STEINEX a.s. – zřízení věcného břemene pro 
dešťovou kanalizaci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Investor stavby „Masozávod Kuřim“ - STEINEX a.s. prostřednictvím předsedy představenstva MVDr. 
Jaromíra Steinhausera požádal město Kuřim o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
k dešťové kanalizaci. Generálním projektantem stavby je Ing. Vlastimil Šťasta, IČ 40962555. 
V rámci nové stavby „Masozávod Kuřim“ bude vybudována nová dešťová kanalizace, která mimo jiné 
povede i přes pozemky, které jsou ve vlastnictví města a to parc. č. 2700/53 a 798/1 vše v k. ú. Kuřim 
- vizte př. A, B, C. Protože vlastníkem dešťové kanalizace bude investor, OI a OMP doporučuje zřídit 
k této kanalizaci věcné břemeno - služebnost. 
 
OMP doporučujeme úplatu 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 D. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
D - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 706/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

STEINEX a.s., se sídlem Mojmírovo náměstí 31/20, Královo Pole, Brno, 
IČ 29375134, jako oprávněného z věcného břemene, spočívající v uložení 
a provozování dešťové kanalizace dle přílohy v pozemcích parc. č. 2700/53 a parc. 
č. 798/1 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 
zřízení věcného břemene bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného 
břemene. 

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

30. Dodatek č. 5 ke smlouvě na zhotovení protierozních pásů 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 23. 5. 2014 se společností Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 
Mohelno, IČ 49975358, smlouvu na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 
doprovodné zeleně“. Původně byl projekt přihlášen a podporován dotačním programem OPŽP, ale 
dne 10. 3. 2015 rozhodlo zastupitelstvo města dotaci odmítnout a jít cestou rozvoje širokého 
protierozního pásu „od myší díry k cestě pod Cimperk“ ve prospěch „měkké rekreace“. Pro realizaci 
návrhu zahradní a krajinné architektky ing. Petry Holoušové byla smlouva o zhotovení díla se 
společností Kavyl doplněna o dodatek v posloupnosti č. 4. Samotná realizace začala na podzim 2015, 
ale pro pokročilý agrotechnický termín a problémy s technikou ze strany realizátora nebylo možné 
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dodržet termín dokončení do 15. 11. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o výsevy a výsadby, 
navrhuje zajištující odbor životního prostředí se společností Kavyl uzavřít dodatek č. 5 o prodloužení 
platnosti smlouvy, a to do 30. 5. 2016. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 5 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. Bude předložen na mimořádném jednání RM. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na zhotovení díla 

„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ se společností 
Kavyl, spol. s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno o prodloužení dokončení díla do 
30. 5. 2016. 

 
 
 

31. Schválení dodatku smlouvu s Věznicí Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim v roce 2008 navázalo smluvní spolupráci s věznicí Kuřim při zaměstnávání odsouzených, 
kteří vypomáhají zejména v činnostech souvisejících s údržbou vzhledu města. Jejich práce je 
hodnocena velmi dobře a je pozitivní, že i město může tímto způsobem aktivně přispět k jejich 
resocializaci a spoluvytváření pracovních návyků, které jsou nezbytně nutné k jejich opětovnému 
zařazení do společnosti po návratu z výkonu trestu. Práce odsouzených je řešena rámcovou 
smlouvou č. 7/2009 ze dne 11. 5. 2009. Vězeňská služba ČR se obrátila na město se žádostí 
o schválení přílohy této smlouvy, která řeší práci odsouzených na rok 2016. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 13 
 
Přijaté usnesení: 707/2015 - RM schvaluje uzavření přílohy č. 13 k rámcové smlouvě č. 7/2009 

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

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

32. Čerpání sociálního fondu na rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Zastupitelstvo města schválilo dne 8. 12. 2015 usnesením č. 1161/2015 nový Statut sociálního fondu, 
který rozšiřuje možnosti tvorby a čerpání sociálního fondu. 
Na základě těchto změn navrhujeme pro rok 2016 jako příděl fixní částku ve výši 16.800 Kč na 
zaměstnance a čerpání formou tzv. konta zaměstnance, tedy čerpání příspěvků dle článku 3 Statutu 
na základě volby zaměstnance. 
Dosud byl radou stanoven příspěvek na stravenky ve výši 40 Kč/stravenka a příspěvek na penzijní 
připojištění ve výši 500 Kč/měsíc, což reálně odpovídá částce 16.800 Kč/zaměstnanec/rok. 
 
Přijaté usnesení: 708/2015 - RM schvaluje čerpání sociálního fondu na rok 2016 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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33. Zápis komise stavební ze dne 14. 12. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 14. 12. 2015 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Výstavba skladovací haly v areálu firmy Likov s.r.o. Kuřim“ 
2. Nástavba a stavební úprava RD na ul. Smetanova 468, Kuřim 
3. Různé 

 
Komise stavební byla neusnášeníschopná a bude o těchto bodech jednat 11. ledna 2016. 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje, že komise nebyla usnášeníschopná, usnesení nemůže být přijato. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí závěr z jednání komise stavební ze dne 14. 12. 2015. 
 
 
 

34. Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim je zaměstnancem příspěvkové organizace a je zároveň 
statutárním orgánem. Nemůže si sama určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Přiznání 
odměny je v zákonné pravomoci rady města. 
Na základě hodnocení, sledování činnosti ředitelky, jejích aktivitách k občanům, městskému úřadu, 
jiným úřadům a zařízením, za mimořádné práce a úkoly při plnění v oblastech: 

- mimopracovních aktivitách organizace, prezentace organizace a vzdělávání 
- optimalizace sítě organizační struktury organizace včetně k dosažení úsporných opatření 
- osobní podíl na realizaci zakázek organizace 

Navrhuji RM přiznání odměny ve výši ....... Kč. 
 
Přílohy: A - podklad odměna 2015 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 709/2015 - RM schvaluje ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275, Kuřim Mgr. Miloslavě Bártové odměnu za rok 2015 ve výši dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

35. Různé 
 
A. Zimmermannová – paní Zejdová z Domu dětí a mládeže Kuřim by ráda za schválené peníze 
(usnesení RM č. 661/2015 ze dne 2. 12. 2015) nakoupila místo poukázek do Wellness Kuřim drobné 
dárky v podobě plyšových zvířátek. 
D. Sukalovský – s tím souhlasí. 
Ostatní radní s návrhem také souhlasí. 
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P. Ondrášek – upozorňuje na lednový termín podání žádostí o státní podporu sportu na rok 2016, 
kterou lze uplatnit na sportovní halu, bude interní schůzka ohledně dotace od MŠMT? 
D. Holman – p. Kiesslingová chystá podklady pro podání žádosti. 
D. Sukalovský – budeme se nad tím domlouvat. 
D. Holman – výpočet parkování podle norem byl aktualizován na stav, kdy by za sportovní halou měla 
vyrůst ještě hokejová hala. Ten počet parkovacích míst vychází optimisticky, ale musíme počítat 
s parkováním pro cca 6 autobusů. 
P. Ondrášek – prostor pro otáčení jednoho autobusu tam samozřejmě máme, ale projekt nepočítá 
s větší parkovací kapacitou pro autobusy přímo před halou. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:23 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 16. 12. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 12. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Budova na ulici Kpt. Jaroše 147 – mateřská škola – záměr na výpůjčku nebytových 

prostor 
2/1 Budova na ulici Kpt. Jaroše 147 – mateřská škola – záměr na výpůjčku nebytových 

prostor 
3 Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace - výpůjčka pozemků - záměr 
 3A - výpůjčka pozemků 
4 RD Luční 740, Kuřim – záměr na pronájem 
 4A - záměr pronájem RD Luční 740 
5 Bronislav Melichar – žádost o kompenzaci nájemného, výpověď smlouvy 
5/1 Bronislav Melichar – žádost o kompenzaci nájemného, výpověď smlouvy 
6 Zdeňka Dvořáková – nájemní smlouva 
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7 Jiřina Bojanovská – nájemní smlouva 
8 Vyřazení majetku města 
 8A - vyřazovací protokoly 
9 Prodej použitých židlí – zrušení usnesení 
10 Obec Brněnec - žádost o odkup vybavení interiéru obřadní síně 
 10A - návrh kupní smlouvy 
11 David Kolář – žádost o ubytování 
 11A - návrh smlouvy o ubytování 
12 HERBASTAR, spol. s r.o. – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 
 12A - dodatek č. 2 
13 Punto de ideas s.r.o. – žádost o pronájem pozemku  
 13A - situace 
 13B - smlouva 
14 Kuřimská průmyslová, s.r.o. – smlouva o umístění a provedení stavby „Komunikace 

a inženýrské sítě na p. č.2698/1“ 
 14A - žádost 
 14B - situace 
 14C - situace 
 14D - situace 
 14E - smlouva 
15 Zřízení pracovních míst, přesun kompetencí mezi odbory 
16 Souhlas s umístěním sídla 
17 Termíny svatebních obřadů 2016 
 17A - Oddávací dny 2016 
18 Návrh dodatku č. 18 k mandátní smlouvě 
 18A - návrh dodatku 
19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna ÚP Kuřim“ 
 19A - dodatek č. 1 
 19B - nabídka 
20 Dodatek č. 2 - Andrea Pěluchová 
 20A - dodatek č. 2 
21 Výpůjčka vývěsní skřínky na ul. Školní 
 21A - smlouva vývěska DDM Školní 
22 Dodatek č. 2 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení smlouvy na další období 6 měsíců 
 22A - smlouva 2013D0105 ČSN online 
 22B - dodatek č. 2 ke smlouvě 2013D0105 ČSN online 
23 Dodatek č. 6 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat 

CDBP 
23A - Dodatek č. 6 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat 
CDBP 

 23B - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 
 23C - Příloha č. 2 k dodatku č. 6 
 23D - Příloha č. 3 k dodatku č. 6 
 23E - smlouva o umístění technického zařízení pro vydávání pasu 
24 Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřim ze dne 30. 11. 2015 
 24A - zápis z komise dopravy č. 9 
25 Žádost o přerušení provozu MŠ Zborovská v době jarních prázdnin 
 25A - přerušení provozu jarní prázdniny MŠZ 
26 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za rok 2015 
 26A - osnova prioritních oblastí hodnocení  
27 Poskytnutí sponzorského příspěvku 
 27A - žádost  
28 Výběr TDI na akci" Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 

novostavba" 
29 Město Kuřim a STEINEX a.s. – zřízení věcného břemene pro dešťovou kanalizaci 
 29A - situace 
 29B - situace 
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 29C - situace 
 29D - smlouva 
30 Dodatek č. 5 ke smlouvě na zhotovení protierozních pásů 
 30A - dodatek č. 5 
31 Schválení dodatku smlouvu s Věznicí Kuřim 
 31A - dodatek č. 13 smlouvy s Věznicí Kuřim 
32 Čerpání sociálního fondu na rok 2016 
33 Zápis komise stavební ze dne 14. 12. 2015 
 33A - zápis komise stavební 14. 12. 2015 
34 Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2015 
 34A - podklad odměna 2015 


