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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 1/2016 konané dne 13. 1. 2016 
 
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: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:25 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. Rada města je 
usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 1. 2016 

2 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 

3 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 

4 Manželé Mikešovi – výpověď nájemní smlouvy 

5 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné břemeno pro stavbu „GSM-
R, Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno“- dodatek ke smlouvě 

6 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS k. s. 

7 Souhlas s užitím znaku města Kuřimi 

8 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné břemeno pro stavbu 
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ 

9 Žádost o přerušení provozu MŠ Zborovská v době jarních prázdnin 

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

11 Výkon TDI na stavbu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba: 2. etapa“, výsledek VŘ 

12 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

13 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2016 

14 Rozpočet města pro rok 2016 

15 Ondřej Herman, Kuřim – souhlas se smlouvou o právu provést stavbu 

16 Zápis komise stavební ze dne 11. 1. 2016 

17 Linda a Nina Šedovy – smlouva o umístění stavby „Připojení p. č. 2654/15 na účelovou 
komunikaci“ 

18 Plán investičních akcí rok 2016 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 1. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
 
č. 279/2012 
dne 8. 1. 2016 zaslala společnost RWE GasNet, s.r.o. městu návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení usnesení do 30. 9. 2016. 
 
č. 670/2013 
OMP se v roce 2016 pokusí naposled přesvědčit Šmerdovi k podpisu smlouvy na věcné břemeno 
k dešťové svodnici na Dílech za sv. Janem. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení usnesení do 31. 12. 2016. 
 
č. 757/2013 
společnost NÁBYTKÁR byla upomenuta, že nepředložila návrh smlouvy včetně GP na věcné 
břemeno. Slíbili, že podklady dodají. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení usnesení do 31. 12. 2016. 
 
č. 49/2014 
stavba doposud nebyla provedena. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení usnesení do 31. 12. 2017. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 1/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 1. 2016 

a prodlužuje termíny plnění usnesení č. 279/2012 do 30. 9. 2016, č. 670/2013 do 
31. 12. 2016, č. 757/2013 do 31. 12. 2016, č. 49/2014 do 31. 12. 2017. 

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

2. Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 23. 2. 2015 s městem Kuřim 
na základě usnesení RM č. 59/2015 ze dne 18. 2. 2015 smlouvu o ubytování č. 2015/O/0007, jejímž 
předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Výše uvedená smlouva byla dodatkem prodloužena do 31. 1. 2016. Jelikož jmenovaný nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 30. 4. 2016. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 2/2016 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0007 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání místnosti 
č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 4. 
2016. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřela dne 23. 2. 2015 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 60/2015 ze dne 18. 2. 2015 smlouvu o ubytování č. 2015/O/0008, 
jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Výše uvedená smlouva byla dodatkem prodloužena do 31. 1. 2016. Jelikož jmenovaná nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. Paní Tomková od 7/2015 nepobírá dávky hmotné 
nouze, z těchto důvodů se dostala do prodlení s placením za ubytování. Nicméně se podařilo najít pro 
p. Tomkovou od listopadu práci na Wellness Kuřim a má tedy prostředky na úhradu dluhu 
(momentálně dluží za 3 měsíce). 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 30. 4. 2016. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 3/2016 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0008 s Ivanou 

Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
30. 4. 2016. 

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

4. Manželé Mikešovi – výpověď nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 30. 5. 2012 s manž. Romanem a Sylvií Mikešovými, oba bytem xxxxxxxxxx 
xxx, 664 34 Kuřim, smlouvu o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 3417/1 v k. ú. Kuřim 
o výměře 445 m2, za účelem jeho užívání jako zahrádka - vizte příloha A, B, lokalita „pod Podlesím“. 
Nájemné předmětného pozemku bylo stanoveno částkou ve výši 0,80 Kč/m2/rok, tj. 356 Kč/rok. 
Pronajatý pozemek je dlouhodobě užíván z podstatné části pro jiné účely, než je stanoveno nájemní 
smlouvou ve čl. 2: „užívání jako zahrádka“. V příloze C najdete snímky dokládající stav v roce 2013. 
Manželé Mikešovi byli tenkrát vyzváni referentkou OMP k nápravě, ale situace se postupně ještě 
zhoršila - aktuální stav je zdokumentován na fotografiích z 6. ledna 2016 - vizte příloha D. 
Pozemek je využíván jako skladiště materiálu všeho druhu (resp. skládka harampádí). 
Proto navrhuji ukončení nájmu výpovědí. Nájemní smlouva stanovuje výpovědní lhůtu jeden měsíc 
(v případě, že nájemci užívají pronajatý pozemek v rozporu se smlouvou), která začíná běžet od 
prvého dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - situace 
C - foto 2013 
D - situace 
E – ortofotomapa 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – podle smlouvy platí výpověď 1,5 měsíce. To je dostatečná doba k úklidu. 
P. Ondrášek – výpověď je bez udání důvodu? 
A. Zimmermannová – ne, důvodem je užívání pozemku v rozporu se smlouvou. 
D. Holman – žádá informovat manž. Mikešovi, jaká je výpovědní doba. Možná si myslí, že je 6 měsíců. 
A. Zimmermannová – paní Chaloupková je bude informovat, kdy mají vše vyklidit. 
 
 
Přijaté usnesení: 4/2016 - RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu č. 2012/O/0029, jejímž 

předmětem je nájem části pozemku parc. č. 3417/1 k. ú. Kuřim o výměře 445 m
2
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s manž. Romanem a Sylvií Mikešovými, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, dle článku 3, odst. 3.2.b) nájemní smlouvy. 

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

5. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné 
břemeno pro stavbu „GSM-R, Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - 
Brno“- dodatek ke smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, IČ 70994234, dále jen „SŽDC“, jako investor stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov 
- Brno“ dále jen „stavba“, uzavřela na základě usn. č. 437/2013 ze dne 10. 7. 2013 s městem Kuřim 
budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/B/0054 - vizte př. A. 
437/2013 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 701994234, jako oprávněného 
z věcného břemene ve věci uložení optického kabelu v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 123, 
216, 217/6, 217/7, 217/8, 217/29, 247/4, 320/2, 375, 1080/1, 1103, 1258, 2760/3, 2773/9, 2775, 
2777/1, 2778, 2779, 2781 a 3661/2 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Při zaměření položeného optického kabelu bylo zjištěno, že stavbou byly navíc dotčeny pozemky parc. 
č. 288/5 a 288/6 v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města. 
Společnost SUDOP BRNO spol. s r.o., jako zpracovatel realizační dokumentace stavby požádal 
město o uzavření dodatku k budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Dodatkem město vyjádří 
souhlas s uložením trubek HDPE pro umístění optického kabelu i do pozemků parc. č. 288/5 a 288/6 
v k. ú. Kuřim - dle situace - vizte př. B. 
 
OI a OMP nemá k uzavření dodatku námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za cenu dle znaleckého posudku, který 
předloží SŽDC. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene formou dodatku ke smlouvě. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 5/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, IČ 701994234, jako oprávněného z věcného břemene ve věci uložení 
optického kabelu v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 288/5 a 288/6 vše 
v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
formou dodatku ke smlouvě č. 2013/B/0054. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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6. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS k. s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 36/2015 ze dne 28. 1. 2015 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy se 
společností BAUHAUS k. s.  
Pan Tomáš Hanzlík podal za společnost BAUHAUS k. s. žádost o prodloužení termínu umístění 1 ks 
reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května a 1 ks reklamní plochy 
na opěrné zdi u kruhového objezdu na ul. Tyršova v rozsahu 2 m

2
 o 1 rok. 

 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
 
Na jednání se v 14:38 hod. dostavila Ing. V. Fidrmucová – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – byla dohoda, že po rekonstrukci náměstí zde zábradlí, které je na pravé straně 
křižovatky (u pomníku) nebude. Projednat se společností Bauhaus a navrhnout jim jinou lokalitu. 
D. Holman – přijde mu, že zábradlí by mohlo být na obou stranách. 
D. Sukalovský – zábradlí je nevzhledné. 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. Bude se nad tím dále jednat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o umístění reklamy 

č. 2015/O/0003 se společností BAUHAUS k. s., se sídlem Strážní 7, 639 00 Brno, 
IČ 49435388. Předmětem dodatku je prodloužení termínu umístění reklamních 
tabulí v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole na nám. 1. května a v počtu 1 ks v rozsahu 
2 m

2
 na opěrné zdi u kruhového objezdu na ul. Tyršova na dobu od 9. 2. 2016 do 

8. 2. 2017 za celkovou cenu 11.616 Kč. 
 
 
 

8. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné 
břemeno pro stavbu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – 
Tišnov“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. v zastoupení investora Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, zaslala městu Kuřim k podpisu budoucí smlouvu 
o zřízení věcného břemene-služebnosti v souvislosti se stavbou „Zvýšení traťové rychlosti v úseku 
Kuřim - Tišnov.“ 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 216, 288/3, 
288/4, 288/5, 288/6, 375, 448/3, 494/6, 519/1, 1201, 1258, 1311/3, 1311/4, 1313/1, 2383/1, 2778, 
2779 a 320/6 vše v k. ú. Kuřim - vizte př. A, B. 
Předmětem smlouvy o zřízení věcného břemene je právo zřídit věcné břemeno pro uložení 
technického zařízení dráhy do předmětných pozemků dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Dotčení pozemků je specifikováno v článku 1 odst. 3 a 4 smlouvy - vizte př. C. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, dle znaleckého posudku předloženým investorem, na dobu 
neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene, tj. investor. 
 
OMP a OI souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 
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Přijaté usnesení: 6/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího 
v uložení technického zařízení dráhy do pozemků parc. č. 216, 288/3, 288/4, 
288/5, 288/6, 375, 448/3, 494/6, 519/1, 1201, 1258, 1311/3, 1311/4, 1313/1, 
2383/1, 2778, 2779 a 320/6 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizaci se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu 
dle přílohy. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. 
Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

15. Ondřej Herman, Kuřim – souhlas se smlouvou o právu provést 
stavbu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovsk, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Ondřej Herman, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je uživatelem bytové jednotky 
v bytovém domě na adrese Bezručova čtvrť 1103/6, Kuřim. 
Pan Herman, jako stavebník, má záměr provést stavební úpravy v prostorách vnitřního schodiště 
vchodu č. p. 1103 v bytovém domě č. p. 1101 - 1103 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Stavební úpravy 
budou spočívat v montáži šikmé schodišťové plošiny. Zařízení bude sloužit k bezbariérovému 
zpřístupnění bytu stavebníka, který se nachází ve zvýšeném přízemí. Montáž šikmé schodišťové 
plošiny bude provedena na základě a dle podmínek smlouvy o právu provést stavbu (vizte Příloha). 
Montáž plošiny bude plně hrazena z prostředků úřadu práce a stavebníka. 
Aby mohlo být zařízení nainstalováno, je nutný souhlas alespoň 75 % všech vlastníků bytových 
jednotek. Vzhledem k tomu, že město Kuřim je v tomto bytovém domě vlastníkem dvou bytových 
jednotek s podílem 8,56 %, požádal pan Herman město o podpis smlouvy o právu provést stavbu. 
Smlouva bude sloužit jako jeden z podkladů pro stavební úřad. 
OMP doporučuje udělit souhlas s podpisem výše zmíněné smlouvy. 
 
Přílohy: A - smlouva o právu provést stavbu 
 
Přijaté usnesení: 7/2016 - RM souhlasí s podpisem smlouvy o právu provést stavbu, na základě 

které budou provedeny stavební úpravy v prostorách vnitřního schodiště vchodu 
č. p. 1103 v bytovém domě č. p. 1101 - 1103 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
Stavební úpravy budou spočívat v montáži šikmé schodišťové plošiny, která bude 
sloužit k bezbariérovému zpřístupnění bytu jeho uživateli panu Ondřeji Hermanovi, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

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

17. Linda a Nina Šedovy – smlouva o umístění stavby „Připojení 
p. č. 2654/15 na účelovou komunikaci“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant pan Zdeněk Zeman požádal v zastoupení vlastníků pozemku parc. č. 2654/15 k. ú. Kuřim 
Lindy a Niny Šedových o souhlas se vstupem na pozemek města a to parc. č. 2658 k. ú. Kuřim za 
účelem vybudování a napojení nájezdu na jejich pozemek z ulice Jánská - vizte př. A, B, C, D a E. 
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Konkrétně se jedná o stavbu „Připojení pozemku parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim na účelovou 
komunikaci“ spočívající v osazení brány na hranici pozemků a zpevnění příjezdové cesty. 
Jelikož na pozemku města - parc. č. 2658 k. ú. Kuřim je příkrý svah - vizte př. F, bude zapotřebí 
postavit betonové opěrné zdi - vizte příloha G. Tyto betonové zdi jsou v projektu popsány jako zárubní 
zdi o výšce max. 1,2 m a 1,4 m s betonovým základem v nezámrzné hloubce. 
 
Komise dopravy s tímto řešením nesouhlasila a doporučila napojení pozemku z ulice Bohoušova - 
vizte př. B. 
 
V případě stavby rodinných domů na předmětném pozemku OMP a OI s tímto doporučením souhlasí. 
 
Pro případ dočasného napojení pozemku jako zahrady z ul. Jánská je dle mínění OMP „branka“ na 
zahrádku zbytečně mohutnou a finančně nákladnou stavbou na to, aby ji vlastníci pozemku po 
uplynutí lhůty dobrovolně odstranili (vizte Bábor). 
 
Přílohy:  A – žádost 
 B – situace 
 C – situace 
 D – situace 
 E – situace 
 F – situace 
 G – situace 
 
Diskuse: 
V. Fidrmucová – pokud bude provedena stavba v navržené velikosti, potom se může stát, že ji 
nebudou chtít po uplynutí lhůty dobrovolně odstranit. 
L. Ambrož – nevadí mu vjezd pro stavbu. 
D. Holman – byl by pro schválení, ale také se mu nezdá velikost brány a mohutnost opěrné zdi. 
V. Fidrmucová – radní si musí říct, jestli je komunikace vhodná pro těžkou techniku. 
J. Vlček – proč povolujeme pouze na dočasnou dobu? 
D. Holman – na minulém jednání to bylo dáno jako podmínka. 
D. Holman – volal p. Zemanovi, ten mu sdělil, že na pozemku bude chtít v budoucnu jistě stavět a tak 
pokud by opěrnou zeď budoval, potom ji chce udělat pořádně. 
D. Sukalovský – nechce natrvalo vjezd z ul. Jánské, protože by se mělo na pozemek vjíždět z ul. 
Bohoušova. K pozemku jsou vedeny všechny sítě z této ulice, včetně kvalitní příjezdové cesty. 
J. Vlček – proč nyní není vjezd z ul. Bohoušova? 
D. Sukalovský – protože by si musel koupit část přístupové komunikace, jako podíl na vybudovaných 
sítích. 
D. Holman – schválil by to. Je mu jedno, jestli to bude stavba dočasná nebo trvalá. 
D. Sukalovský – nelíbí se mu to. Směřuje to k tomu, že se všechny případné stavby na tomto 
pozemku budou chtít připojit do ul. Jánské. 
P. Ondrášek – na pozemku mohou klidně vzniknout 4 domy. 
D. Sukalovský – souhlasí pouze s vjezdem na dobu dočasnou. 
J. Vlček – toto nemá symboly dočasné stavby. 
V. Fidrmucová – pokud se schválí stavba dočasná v tomto rozsahu, potom můžeme mít v budoucnu 
problém. 
J. Vlček – nyní by zamítl a jednal o jiném řešení, které není tak monstrózní. Myslí si, že by to šlo, 
pokud chce pouze vjezd pro traktůrek. Žádá vše přepracovat. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Připojení 
pozemku parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim na účelovou komunikaci“ s Lindou 
Šedovou a Ninou Šedovou, obě bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, kterou bude 
částečně dotčen pozemek parc. č. 2658 v k. ú. Kuřim dle přílohy na dobu určitou 
do …………. 

Hlasováno 
Pro: 1 (P. Ondrášek)  Proti: 1 (J. Vlček)  Zdrželi se: 3 (D. Sukalovský, 
D. Holman, L. Ambrož). 
Nebylo schváleno. 
 
 
Z jednání odešla v 15:22 hod. V. Fidrmucová. 
 
 
 

7. Souhlas s užitím znaku města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 18. 12. 2015 byla doručena žádost pana Petra Houzara, bytem xxxxxxxxxxxxx 625 00 Brno, ve 
které žádá o užití znaku města Kuřimi pro účely obrazové přílohy vědecké publikace "Klíč ke znakům 
měst České republiky", která bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně ve 
druhé polovině měsíce prosince 2016. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 8/2016 - RM schvaluje užití znaku města Kuřimi pro účely obrazové přílohy 

vědecké publikace "Klíč ke znakům měst České republiky, panu Petru Houzarovi, 
bytem Švermova 272, 625 00 Brno. 

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

9. Žádost o přerušení provozu MŠ Zborovská v době jarních 
prázdnin 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
V původní žádosti, kterou RM projednala dne 16. 12. 2015, bylo žádáno o stanovisko zřizovatele 
k plánovanému „přerušení“ provozu MŠ od 29. 2. 2016 do 6. 3. 2016 (jarní prázdniny). S ředitelkou 
MŠ bylo dále jednáno o možnosti provoz nepřerušit, ale omezit pouze v rámci jednotlivých 
detašovaných pracovišť. Dále bylo mezi ředitelkou MŠ Zborovská, Lenkou Slámovou, 
a místostarostou, D. Holmanem, dohodnuto, že MŠ upraví školní řád tak, aby zde byl zakotven 
způsob organizace provozu v situacích, kdy bude potřeba provoz omezovat, a to takto: „V případě 
přerušení nebo omezení provozu jsou děti soustředěny na jedno nebo více pracovišť. Převezení věcí 
dětí (ložní prádlo, ručník, papuče) je zajištěno MŠ.“ 
Otázka podmínek omezení nebo přerušení provozu MŠ byla v poslední době diskutována 
i s pracovníky České školské inspekce. Pokud jde o stanovisko MŠMT, to se k této otázce vyjádřilo 
takto: „Je samozřejmě možné, aby MŠ zjišťovala počet dětí, které např. v době vánočních nebo 
jarních prázdnin budou docházet. Podle toho pak může ředitelka upravit provoz, umožnit učitelkám 
čerpání volna na samostudium, dovolené apod.“ 
 
Přijaté usnesení: 9/2016 - RM ruší své usnesení č. 702/2015 ze dne 16. 12. 2015, tedy svůj souhlas 

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. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
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10. 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 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:41 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá, aby projektant řešil proces tvorby zadání s radou města. 
D. Holman – na dřívějším jednání byly jím předloženy tyto další možnosti: 
Varianta postupu 1: 
1. RM doporučí ZM rozdělit pořízení změny č. 1 na změnu č. 1 (v původním rozsahu – „lokalita park 
před nádražím“) a souběžnou změnu č. 2 (ostatní dílčí změny). 
 
2. Město se společností KNESL + KYNČL s.r.o. projedná návrh dodatku, kterým se: 
a) zadání upřesní na základě zastupitelstvem schváleného zadání změny ÚP č. 1; 
b) upraví termíny plnění (sladí se procesy pořízení obou změn). 
 
3. ZM projedná návrh zadání změn č. 1 a č. 2 a teprve na základě tohoto jasného zadání pak město: 
a) vyhlásí výběrové řízení na zpracování změny č. 2; 
b) dodatkem ke smlouvě o dílo se společností KNESL + KYNČL s.r.o. harmonizuje termíny procesu 
zpracování změny ÚP, event. upřesní změnu ÚP č. 1 dle zastupitelstvem schváleného zadání. 
 
Poznámka k diskusi: 
V minulosti opakovaně zaznívala obava, že pořízení změny ÚP č. 2 lze zahájit až po dokončení 
změny č. 1, tedy až za cca 2 roky. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ale připouští, aby pořizovatel 
zajistil vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav najednou pro více změn, nikoliv okamžitě 
po vydání každé ze změn. Musí tak však být učiněno v krátkém časovém úseku, bez zbytečných 
průtahů, za což Ministerstvo pro místní rozvoj považuje nejdéle 3 měsíce od vydání první ze 
souvisejících změn.  
 
 
Varianta postupu - 2: 
Předesílám, že tento postup považuji sice za správný, ale předpokládám, že obtížně přijatelný pro 
druhou ze smluvních stran: 
1. Vypovězení smlouvy o dílo na pořízení změny ÚP č. 1 se stávajícím dodavatelem (bez důvodu, 
které zákon připouští, to je možné pouze se souhlasem obou stran) 
2. Zahájení nového výběrového řízení na změnu ÚP č. 1 (všech 7 dílčích změn), a to nejlépe až po 
schválení zadání změny ÚPD č. 1 v ZM. 
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Varianta postupu - 3: 
viz materiál č. 1 pro jednání RM dne 21. 12. 2015, kde se navrhuje uzavření dodatku ke smlouvě se 
společností KNESL + KYNČL s.r.o., kterým se upravuje předmět smlouvy zpracování změny ÚP 
a navyšuje se cena díla z 95.750 Kč (vč. DPH) na 211.750 Kč (vč. DPH). 
 
Přijaté usnesení: 10/2016 - 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. 

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

11. Výkon TDI na stavbu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování 
nových výukových kapacit – novostavba: 2. etapa“, výsledek VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2015-005 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
V souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu dle článku 8 Odlišné postupy, byl RM schválen postup pro výběr TDI na výše uvedenou akci: 
 
Přímou výzvou k podání nabídky byli dne 18. 12. 2015 osloveni čtyři uchazeči: 
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 
 
Termín pro doručení nabídek byl stanoven do 6. 1. 2016 do 16:00 hod.. Nabídku odevzdali všichni 
oslovení uchazeči. 
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je popsán v Protokolu z jednání hodnotící komise, hodnotícím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena. 
Výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 
1) Ing. Pavel Landa  141.600 Kč bez DPH 
2) Ing. Pavel Šudák  325.000 Kč bez DPH 
3) Ing. arch. Petr Kadlčík 370.000 Kč bez DPH 
4) Ing. arch. Petr Goleš  410.000 Kč bez DPH 
 
Hodnoticí komise se jednomyslně shodla, že nabídková cena vítězného uchazeče Ing. Pavla Landy - 
141.600 Kč bez DPH, je oproti nabídkám ostatních uchazečům mimořádně nízká. 
Zadavatel, mimo jiné, ve výzvě pro podání nabídek stanovil četnost kontrolních dnů v rozsahu min. 3x 
týdně, vč. případného rozšíření i na víkendy. 

Komise dále přihlédla k přísným požadavkům stanovených dotačním titulem - dokončení realizace díla 
do 12/2016. 

Komise u vítězného uchazeče provedla prověření referenční stavby „Zateplení a úpravy veřejných 
budov v majetku města Tišnova“, vedoucí investičního oddělení uchazeče nedoporučila, z důvodů 
špatné spolupráce - spolupráce byla ukončena dohodou. 

Komise přihlédla k dobré spolupráci s Ing. Pavlem Šudákem, v minulém období prováděl výkon TDI 
i na jiných stavbách, m.j. i na předchozí etapě výše uvedené zakázky. Dále v nabídce uvedl, že výkon 
TDI bude provádět ve spolupráci s Ing. Jiřím Zemánkem - Stavitelství Zemánek s.r.o., který pro město 
také technický dozor vykonával a v dobré kvalitě. Dále je tu i výhoda možného zastoupení při výkonu 
TDI. 
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Z výše uvedených důvodů hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby přidělil zakázku uchazeči Ing. 
Pavlu Šudákovi. Jeho nabídka splňuje všechny zadávací podmínky a je nabídkou s druhou nejnižší 
cenou v hodnotě 325.000 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení 
 
Přijaté usnesení: 11/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu z jednání 

hodnotící komise na výkon TDI na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování 
nových výukových kapacit - novostavba - 2. etapa“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy s Ing. Pavlem Šudákem, se sídlem Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, 
IČ 01446487 ve výši 325.000 Kč bez DPH. 

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

12. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci lednu 2016 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 11. 1. 2016. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy:  A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 12/2016 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS do konce ledna 2016 dle 
zápisu. 

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

13. Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim aktualizovalo odpisový plán dlouhodobého 
majetku na rok 2016. 
 
Přílohy: A - odpisový plán 1/2016 
 
Přijaté usnesení: 13/2016 - RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275, Kuřim na rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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14. Rozpočet města pro rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2016, který z velké části vychází ze schváleného 
rozpočtového provizoria. 
Podkladem pro sestavení rozpočtu je rozpočet dle jednotlivých provozních ORGů. Investiční akce 
budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým opatřením č. 1. 
Oproti rozpočtovému provizoriu byl rozpočet doplněn o přebytek hospodaření minulých let a byly 
aktuálně upraveny některé položky. 
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce. 
 
Celkové příjmy i výdaje jsou narozpočtovány ve výši 330.053.000 Kč, běžné příjmy činí 194.853.000 
Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 126.000.000 Kč a cennými papíry ve 
správě ČSOB Asset Management ve výši 9.200.000 Kč. 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 130.901.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 
63.952.000 Kč, po odečtení splátek úvěrů 
(9,6 mil. Kč) potom 54.352.000 Kč. Spolu s přebytky minulých období je tedy na „investice“ k dispozici 
částka 189.552.000 Kč. Celkově je rozpočet vyrovnaný. 
 
Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši: 
 
ZŠ Jungmannova   4.600.000 Kč 
ZŠ Tyršova    5.450.000 Kč 
MŠ Zborovská    5.850.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 4.900.000 Kč 
 
Tyto příspěvky jsou schvalovány jako závazný ukazatel rozpočtu a mohou být měněny pouze ve formě 
rozpočtového opatření schvalovaného zastupitelstvem. 
 
Rozpočet je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, v příloze se pro větší přehlednost nachází 
i detailnější rozpis rozpočtu do úrovně ORG. Výše jednotlivých položek byla projednána se správci 
jednotlivých ORGů. 
 
S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna 
ke stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 
300.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy 
i opakovaně) 
2) změny v rozpočtu mezi ORGy v rámci oddílu schvaluje RM 
3) změny v rozpočtu mezi položkami v rámci ORGu a oddílu schvaluje vedoucí OF na návrh správce 
rozpočtu 
4) schválené investiční akce, příspěvky z Programu podpory sportovní činnosti, Programu podpory 
spolkové a kulturní činnosti a schválené příspěvky ze ZM a RM rozepisuje do příslušných paragrafů 
a položek ve schválené výši vedoucí OF. 
 
Podrobnější rozpisy jsou v přílohách. 
 
Přílohy: A - návrh rozpočtu 2016 
 
Přijaté usnesení: 14/2016 - RM bere na vědomí a předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtu města 

Kuřimi na rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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16. Zápis komise stavební ze dne 11. 1. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 11. 1. 2016 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. Stavební úpravy RD na ul. Vojtova 664/18, Kuřim 

4. Návrh plánu investiční výstavby na rok 2016 

5. Různé - Výstavba RD Díly za sv. Jánem - 8. etapa 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 11. 1. 2016 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
S. Bartoš – správcem infrastruktury bylo konstatováno, že je vše v souladu. Pouze doporučuje, aby 
zadržované vody nad Likovem byly kanalizací odvedeny pryč. 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
S. Bartoš – navrhují parkování na vedlejším pozemku. Komise chce věcným břemenem zafixovat toto 
parkovací stání i do budoucnosti. To ale nelze. 
P. Ondrášek – schvalujeme s tím, že zde bude věcné břemeno? 
L. Ambrož – je to nesmysl. 
D. Sukalovský – navrhuje schválit bez podmínky věcného břemene. Pokud se bude na pozemku 
stavět jiná stavba, potom si musí zabezpečit parkování jiným způsobem 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16:40 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 15/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 11. 1. 

2016 v bodech č. 3, č. 5 a schvaluje body č. 1, č. 2 - bez podmínky věcného 
břemene a č. 4. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 
 
Na jednání se vrátil v 16:50 hod. D. Holman. 
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18. Plán investičních akcí rok 2016 
 
Přijaté usnesení: 16/2016 - RM doporučuje ZM schválit plán investičních akcí pro rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:12 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 1. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 1. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
3 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
4 Manželé Mikešovi – výpověď nájemní smlouvy 
 4A - smlouva o nájmu 
 4B - situace 
 4C - foto listopad 2013 
 4E - ortofoto 
5 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné břemeno pro stavbu „GSM-

R, Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno“- dodatek ke smlouvě 
 5A - smlouva 
 5B - situace 
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6 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS k. s. 
 6A - dodatek č. 2 
7 Souhlas s užitím znaku města Kuřimi 
 7A - žádost 
8 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné břemeno pro stavbu 

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - smlouva 
9 Žádost o přerušení provozu MŠ Zborovská v době jarních prázdnin 
10 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna ÚP Kuřim“ 
 10A - dodatek č. 1 
 10B – nabídka 
11 Výkon TDI na stavbu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 

kapacit – novostavba: 2. etapa“, výsledek VŘ 
 11A - zpráva o posouzení 
12 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 12A - zápis komise 
 12B - zápis ze šetření 
 12C - pořadník DPS 
13 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2016 
 13A - odpisový plán 1 2016 
14 Rozpočet města pro rok 2016 
 14A - návrh rozpočtu 2016 
15 Ondřej Herman, Kuřim – souhlas se smlouvou o právu provést stavbu 
 15A - smlouva o právu provést stavbu 
16 Zápis komise stavební ze dne 11. 1. 2016 
 16A - zápis komise stavební 11. 1. 2016 
17 Linda a Nina Šedovy – smlouva o umístění stavby „Připojení p. č. 2654/15 na účelovou 

komunikaci“ 
 17A – žádost 
 17B – situace 
 17C – situace 
 17D – situace 
 17E – situace 
 17F – situace 
 17G – situace 
18 Plán investičních akcí rok 2016 
 18A -  návrh investičních akcí pro rok 2016 


