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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 3/2016 konané dne 10. 2. 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: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:16 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. RM je 
usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 2. 2016 

2 Manželé Mikešovi – žádost o zrušení výpovědi 

3 Radek Peterka – žádost o ubytování v chatě Zlobice 

4 RD Luční – nájemní smlouva, pachtovní smlouva k pozemkům 

4/1 RD Luční – nájemní smlouva, pachtovní smlouva k pozemkům 

5 Sociální bydlení Tišnovská 892 – nájemní smlouva 

6 Emil Sadílek, Kuřim – nájemní smlouva 

7 Roman Maňoušek, Kuřim – nájemní smlouva 

8 Pořadník č. 37 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných 
bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 

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

10 Mateřská škola na Podlesí – výpůjčka 

11 Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace – výpůjčka pozemků 

12 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 

12/1 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 

12/2 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 

12/3 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 

13 Pověření vedoucí OMP 

14 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM585_OK“ 

15 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM582_OK“ na ul. U Potoka 
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16 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM822_OK“ na ul. Brněnská 

17 Mobilní regálový systém pro archiv - rozšíření 

18 Rozšíření ploch pro reklamu – zábradlí opěrné zdi na ul. Tyršova  

19 Dodatek č. 1 smlouvy o zapůjčení stacionárních kontejnerů na sběr drobného 
elektroodpadu po městě 

20 Dodatek ke smlouvě č. 280/2002 programové vybavení Ovzduší 

21 Smlouva o dílo - inzerce Zlobice 

22 Výpůjčka kávovarů 

23 Prodej osobního auta 

24 Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2016 

25 Zápis komise stavební ze dne 1. 2. 2016 

26 Zápis č. 1 z komise dopravy konané 20. 1. 2016 

27 Zápis ze 7. jednání komise školské dne 19. 1. 2016 

28 Oznámení záměru vyhlásit ředitelské volno - ZŠ Jungmannova 

29 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - ZŠ Jungmannova 

30 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - MŠ Zborovská 

31 Termín podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání - MŠ Zborovská 

31/1 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá 
pracoviště MŠZ platná pro školní rok 2016/2017 

32 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Zborovská 

33 Žádost o souhlas s omezením provozu MŠ Zborovská 

34 Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 

35 ČŠI - šetření stížností na konání MŠ Zborovská 

36 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM579_OK“ 

37 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 

38 Zpráva o činnosti OSVV za rok 2015 

39 Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2015 

40 Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2015 

41 Město Kuřim a STEINEX a.s. – zřízení věcného břemene pro telefonní přípojku 

42 Smlouva o umístění reklamní plochy – Ing. Jiří Jakubec 

43 Smlouva o umístění reklamní plochy – KONY trade s.r.o. 

44 Sociální bydlení Tišnovská 892 - nájemní smlouva 

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

46 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 2. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o změnu termínů plnění usnesení: 
 
č. 700/2012 z původního 31. 12. 2015 - nově navrhujeme do 31. 12. 2017: 
Důvodová zpráva: 
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací nebyla 
doposud uzavřena. Odbor majetkoprávní s odborem investičním se pokusí nadále s p. Riglem jednat. 
 
č. 539/2015 z původního 31. 10. 2015 - nově navrhujeme do 31. 5. 2016: 
Důvodová zpráva: 
Smlouva o dílo se zhotovitelem nebyla doposud uzavřena. 
 
Odbor investiční žádá o zrušení usnesení: 
 
č. 161/2013: 
Důvodová zpráva: 
Splaškové a dešťové vody z objektu polikliniky v ul. Blanenská odvádí jednotná kanalizační přípojka 
(napojení na kanalizační stoku v majetku města Kuřimi v nápojné šachtě v zatravněné ploše před 
objektem), nikoli jednotná kanalizační stoka, jak je v původním příspěvku uvedeno. Z tohoto důvodu 
žádáme o zrušení tohoto usnesení. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o změnu termínu plnění usnesení: 
 
č. 272/2011 z původního 31. 12. 2015 - nově navrhujeme do 31. 12. 2016: 
Důvodová zpráva: 
Stavební práce byly koncem roku 2015 provedeny. Bylo přislíbeno, že smlouva o zřízení věcného 
břemene bude do konce roku 2016 uzavřena. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení usnesení do 31. 12. 2016. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 23/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 2. 

2016, prodlužuje termín plnění usnesení č. 272/2011 do 31. 12. 2016, usnesení 
č. 700/2012 do 31. 12. 2017 a usnesení č. 539/2015 do 31. 5. 2016 a ruší 
usnesení č. 161/2013. 

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

2. Manželé Mikešovi – žádost o zrušení výpovědi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 4/2016 výpověď smlouvy o nájmu č. 2012/O/0029 
uzavřené dne 30. 5. 2012 s manž. Romanem a Sylvií Mikešovými, oba bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 3417/1 k. ú. Kuřim o výměře 445 m

2
. 

Důvodem pro výpověď bylo to, že zahrádka byla z části využívána jako skladiště nepotřebného 
materiálu. O připravovaném návrhu na výpověď byli nájemci telefonicky informováni již před schůzí 
RM a přislíbili ihned sjednat nápravu. 
Dne 1. 2. 2016 byla městu doručena žádost manž. Mikešových o zrušení výpovědi. K žádosti byly 
přiloženy fotografie (vizte přílohu), ze kterých je zřejmé, že zahrádka je uklizená. 
OMP doporučuje uvedené usnesení zrušit. 
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Přílohy: A - foto 
 
Přijaté usnesení: 24/2016 - RM ruší usnesení č. 4/2016 ze dne 13. 1. 2016 ve věci výpovědi 

smlouvy o nájmu č. 2012/O/0029, uzavřené dne 30. 5. 2012 s manž. Romanem 
a Sylvií Mikešovými, oba bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. 

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

3. Radek Peterka – žádost o ubytování v chatě Zlobice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal dne 18. 1. 2016 
o pronájem lůžka v objektu chaty ev. č. 216 v k. ú. Malhostovice, lokalita pod Zlobicí. 
Příspěvek ve věci uzavření nájemní smlouvy je odborem majetkoprávním předkládán na základě 
návrhu inspektora veřejného pořádku. 
OMP navrhuje schválit pronájem lůžka na dobu určitou do konce dubna 2016. Měsíční nájemné za 
lůžko je stejné jako v předchozích případech. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 25/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Radkem Peterkou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty 
ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 30. 4. 2016 za cenu 
605 Kč/měsíčně. 

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

5. Sociální bydlení Tišnovská 892 – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. 892/1 (1+kk) umístěné v I. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 892, 893, 1172, 1173, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1 v ul. Tišnovská, vše v obci 
a k. ú. Kuřim. 
 
Bytová jednotka č. 892/1 je od 1. 11. 2015 neobsazená nájemcem. OSVP navrhlo do této bytové 
jednotky ubytovat paní Jaroslavu Votavovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Jaroměřice nad Rokytnou, se 
dvěma malými dětmi. OMP nemá námitek proti uzavření nájemní smlouvy s paní Votavovou. Dle 
dohody s OSVP bude nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, a to od 11. 2. 2016 do 31. 3. 2016. 
V případě potřeby bude nájemní smlouva prodloužena (paní Votavová čeká na umístění do azylového 
domu). 
RM přijala na své schůzi dne 13. 11. 2014 usnesení č. 602/2014, kterým byla stanovena výše 
nájemného v bytě č. 892/1 na 56 Kč/m

2
/měs. 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – tento materiál stahuje z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Votavovou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxx Jaroměřice nad Rokytnou, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 892/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 
1173 v ul. Tišnovská, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1 vše v obci a k. ú. 
Kuřim, na dobu určitou od 11. 2. 2016 do 31. 3. 2016 s možností prolongace za 
nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby. 
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4. RD Luční – nájemní smlouva, pachtovní smlouva k pozemkům 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 16. 12. 2015 pod číslem usnesení 681/2015 schválila 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. 
 
Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 22. 12. 2015 do 29. 1. 2016 a na facebooku města. 
Zájemci o pronájem rodinného domu mohli podávat své písemné nabídky v zalepené obálce na 
podatelnu městského úřadu do 29. 1. 2016 do 10:00 hodin. V tomto termínu byla doručena pouze 
jedna nabídka. Dne 29. 1. 2016 byla nabídka otevřena. 
O pronájem rodinného domu projevila zájem pouze paní Lucie Dvořáková, trvale bytem xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Nabídla nájemné ve výši 11.200 Kč. 
 
Na základě výše uvedeného dává OMP radě města ke zvážení, zda nájemní smlouvu na pronájem 
rodinného domu a pachtovní smlouvu na propachtování pozemků u rodinného domu s paní 
Dvořákovou uzavřít. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:30 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí majetkoprávního odboru. 
 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – informuje, že sdělili paní Dvořákové všechny podmínky a tato si je toho vědoma. 
 
Přijaté usnesení: 26/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Lucií Dvořákovou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je 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, na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 s možností 
prolongace za nájemné ve výši 11.200 Kč/měs. + zálohy za služby. 

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

4/1. RD Luční – nájemní smlouva, pachtovní smlouva k pozemkům 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 27/2016 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s paní Lucií Dvořákovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht 
pozemku parc. č. 110 k. ú. Kuřim o výměře 128 m

2
 - zahrada a pozemku parc. č. 

109 k. ú. Kuřim o výměře 400 m
2
 - zahrada, na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 

2017 s možností prolongace za pachtovné ve výši 2 Kč/m
2
/rok. 

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

6. Emil Sadílek, Kuřim – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Emil Sadílek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim byl nájemcem bytu č. 832/8 (2+1), který je 
umístěn ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 831, 832 v ul. Zborovská v Kuřimi. Nájemní 
smlouva byla uzavírána v režimu nájemních smluv na dobu určitou, poslední nájemní smlouva byla 
uzavřena do 31. 10. 2015. Pan Sadílek o prodloužení nájemní smlouvy nepožádal ani byt nevyklidil 
a nevrátil zpět pronajímateli. 
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OMP se snažil pana Sadílka telefonicky kontaktovat, bohužel neúspěšně. Několikrát se OMP snažil 
pana Sadílka zastihnout doma, také neúspěšně. Koncem měsíce prosince 2015 zaslal OMP panu 
Sadílkovi výzvu, aby se dostavil na odbor majetkoprávní a požádal o uzavření nájemní smlouvy. 
 
Ustanovení § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, říká, cit.: 
„Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, 
a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž 
dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco 
jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.“ 
 
OMP předpokládal, že se pan Sadílek po zaslané výzvě dostaví na osobní jednání. Současně bylo 
OMP známo, že pan Sadílek hradí nájemné a zálohy na služby řádně a včas. Proto upustil od zaslání 
výzvy k vyklizení bytu. Jediná dlužná částka v souvislosti s užíváním předmětného bytu je dluh na 
vyúčtování služeb za rok 2014 ve výši xxxxx Kč. Vyúčtování bylo splatné do 30. 6. 2015. 
Pan Sadílek se na OMP dostavil dne 11. 1. 2016. Požádal o uzavření nájemní smlouvy a přislíbil, že 
dlužnou částku bude postupně splácet v měsíčních platbách xxxx Kč. To také dodržel a dne 12. 1. 
2016 uhradil xxxxx Kč (doloženo složenkou). 
Od 1. 11. 2015 lze na byt nahlížet jako na byt právně volný a další úkony ve věci přidělení tohoto bytu 
se řídí Pravidly města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
Rada města však může v souladu s čl. 9 odst. 1 pravidel rozhodnout o „využití volného bytu jinak, než 
stanoví tato pravidla“, a to způsobem, že přidělí byt panu Emilu Sadílkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim a následně schválí uzavření nájemní smlouvy. 
 
Vzhledem k tomu, že pan Sadílek nájemné vč. záloh na služby hradí řádně a včas, doporučuje OMP 
panu Sadílkovi byt přidělit a uzavřít s ním nájemní smlouvu na dobu určitou do 31. 5. 2016 s možností 
prodloužení. 
 
Přijaté usnesení: 28/2016 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 832/8, 2+1, umístěného ve III. NP 

bytového domu č. p. 831, 832 v ul. Zborovská, který je součástí pozemku p. č. 
1849, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 9 odst. 1 Pravidel města Kuřimi 
o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM, panu Emilu Sadílkovi, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016 s možností prolongace za nájemné ve výši 
56 Kč/m

2
/měs. 

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

7. Roman Maňoušek, Kuřim – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 879/5, 2+1, umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 878, 879 v ul. Jungmannova, Kuřim. Nájemcem tohoto bytu byla paní Jindřiška Maňoušková, 
která dne 22. 7. 2015 zemřela. 
Dne 18. 1. 2016 požádal o přechod nájmu syn nájemce, pan Roman Maňoušek, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, který žil s matkou ve společné domácnosti. Na základě vyjádření správce 
bytu vázne na předmětném bytu nedoplatek nájemného a záloh na služby záloh na služby za období 
11, 12/2015 a 01/2016 v celkové výši xxxxxx Kč. Pan Maňoušek uvedl, že dokud matka žila, nájemné 
bylo hrazeno řádně a včas. Pan Maňoušek je již několik let evidovaný na úřadu práce jako žadatel 
o zaměstnání. Dokud žil s matkou ve společné domácnosti, neměl jako společně posuzovaná osoba 
nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebyla mu přiznána žádná sociální dávka. Když matka zemřela, 
z našetřených finančních prostředků hradil pravidelně nájemné až do měsíce října 2015. Vzhledem 
k tomu, že neměl žádný příjem, neměl dál z čeho nájemné a zálohy na služby hradit. 
Pan Maňoušek na OMP doložil rozhodnutí úřadu práce o přiznání podpory v nezaměstnanosti na 
období leden - červen 2016. Přiznaná podpora je však tak nízká, že nestačí ani na pokrytí nákladů na 
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bydlení. Vzhledem k tomu, že pan Maňoušek je stále bez nájemní smlouvy, nemůže si na úřadu práce 
požádat o doplatek na bydlení. 
OMP se z ověřených zdrojů dozvěděl, že pan Maňoušek jeden pokoj přenechal do podnájmu další 
osobě (tato osoba je OMP známa). Občanský zákoník v ustanovení § 2274 umožňuje nájemci dát třetí 
osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Město 
Kuřim má však ve standardní nájemní smlouvě ustanovení, kdy je nájemce oprávněn přenechat byt 
nebo jeho část do podnájmu nebo k jinému užívání dalším osobám pouze po předchozím písemném 
souhlasu pronajímatele. Pan Maňoušek OMP tvrdí, že tam již tuto osobu nechce a chce se s ní 
dohodnout na opuštění bytu. Pokud bude i nadále další osoba v bytě přetrvávat, bude muset pan 
Maňoušek požádat o souhlas pronajímatele k podnájmu části bytu. 
Pan Maňoušek splňuje podmínky pro přechod nájmu dle ustanovení § 2279 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Dle ustanovení § 2279 odst. 2 uvedeného zákona skončí nájem bytu po jeho 
přechodu nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. 
OMP tedy doporučuje s panem Maňouškem nájemní smlouvu uzavřít, i přestože má dluh, a to na 
dobu určitou dvou let (dle zákona). Pokud bude úřad práce vyplácet panu Maňouškovi dávku týkající 
se bydlení, pokusí se OMP s nájemcem a úřadem práce dohodnout, aby částku za nájemné a zálohy 
za služby posílal pronajímateli přímo úřad práce. Takto to již v minulosti v několika případech 
fungovalo. 
Na dlužnou částku doporučí OMP panu Maňouškovi uzavřít splátkový kalendář. OMP bude dále 
s panem Maňouškem jednat o tom, zda by pro něj nebylo vhodnější přestěhovat se do menšího bytu. 
 
Vzhledem k tomu, že nájem bytu přešel tzv. „ze zákona“, ukončení nájmu by v případě zájmu bylo 
nutno řešit výpovědí. 
 
Přijaté usnesení: 29/2016 - RM bere na vědomí v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, přechod nájmu k bytu č. 879/5 (2+1) umístěného ve 
II. 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 na pana Romana 
Maňouška, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou dvou let (od 22. 7. 2015 do 21. 7. 2017) s možností 
prolongace za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

8. Pořadník č. 37 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel 
města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 37 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 
Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
 
Přílohy: A - Pořadník č. 37 
 
Přijaté usnesení: 30/2016 - RM schvaluje pořadník č. 37 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 

Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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9. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 11 v domě č. p. 1467/2 ul. Hojerova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 31/2016 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o úpravě majetkových poměrů - 

SJM“ mezi Silvií Dvořákovou a Jiřím Dvořákem, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim, kterou došlo k úpravě majetkových poměrů po rozvodu, a schvaluje 
budoucí pronájem bytové jednotky č. 1467/11 členu Bytového družstva Sv. Ján 
Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 - 
paní Silvii Dvořákové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

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

10. Mateřská škola na Podlesí – výpůjčka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 16. 12. 2015 schválila toto 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. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 18. 12. 2015 od 4. 1. 2016. Ke zveřejněnému záměru 
nebyly vzneseny žádné připomínky. 
OMP doporučuje smlouvu o výpůjčce uzavřít. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce části objektu 
 
Přijaté usnesení: 32/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části objektu občanské 

vybavenosti „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, s Mateřskou školou Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, na dobu určitou 10 let. 

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

11. Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace – výpůjčka 
pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 16. 12. 2015 schválila toto 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. č. 2004/2 zahrada o výměře 186 m

2
 vše k. ú. Kuřim, ve prospěch 
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organizace Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Jungmannova 1084/1, 664 
34 Kuřim, IČ 44946881, na dobu určitou 5 let. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 18. 12. 2015 od 4. 1. 2016. Ke zveřejněnému záměru 
nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
OMP doporučuje smlouvu o výpůjčce pozemků uzavřít. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce pozemků 
 
Přijaté usnesení: 33/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 2003 

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

172 m
2
 a parc. 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: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

12. Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Ředitelka MKK, paní Štěpánová, předložila radě města na schůzi dne 21. 10. 2014 ke schválení 
ukončení dvou smluv o dílo ve věci zajištění servisu jevištního a jídelního výtahu v kulturním domě 
dohodou k 31. 12. 2014, a to vzhledem k připravované rekonstrukci kulturního domu. Obě firmy tehdy 
s ukončením servisu po telefonickém projednání souhlasily. 
Jedná se o tyto smlouvy: 
1/ Smlouva o dílo se společností Vertik s.r.o. (středisko Kuřim) - schválená RM pod č. 11/2008. 
Jedná se o smlouvu na servis jídelního výtahu pro restauraci. Roční paušál činil 2.662 Kč. Smlouva 
byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
2/ Smlouva o dílo se společností Prokeš výtahy - servis, spol. s. r. o. (dnes Výtahy Brno) - schválená 
RM pod číslem 2010/D/0035. 
Jedná se o smlouvu na zajištění servisu jevištního výtahu. Roční paušál činil 9.188 Kč. Smlouva byla 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
RM na své schůzi dne 21. 10. 2014 schválila následující usnesení: 
 
565/2014 
RM schvaluje ukončení smlouvy o dílo se společností Vertik s.r.o., se sídlem Studentská 1700/18, 
Žďár nad Sázavou, IČ 63469626, jejímž předmětem je servis jídelního výtahu v KD Kuřim, dohodou 
k 31. 12. 2014. 
 
566/2014 
RM schvaluje ukončení smlouvy o dílo se společností Prokeš výtahy-servis spol. s. r. o., se sídlem 
Starobrněnská 340/14, Brno, IČ 25585819, jejímž předmětem je servis jevištního výtahu v KD Kuřim, 
dohodou k 31. 12. 2014. 

 
Dohody o ukončení nájemních smluv již však nebyly uzavřeny. Navíc tím, že k úplnému uzavření 
kulturního domu došlo až koncem roku 2015, ředitelka MKK, která měla kulturní dům v kompetenci, 
využívala i v roce 2015 služeb servisních firem. 
OMP navrhuje, přijatá usnesení č. 565/2014 a 566/2014 zrušit a schválit nová ve stejném znění. 
Termín ukončení smluv navrhuje OMP dohodou ke dni 15. 2. 2016. 
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Přijaté usnesení: 34/2016 - RM ruší usnesení č. 565/2014 ze dne 21. 10. 2014 ve věci ukončení 
smlouvy o dílo se společností Vertik s.r.o., IČ 63469626, jejímž předmětem je 
servis jídelního výtahu v KD Kuřim. 

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

12/1. Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 35/2016 - RM schvaluje ukončení smlouvy o dílo se společností Vertik s.r.o., se 

sídlem Studentská 1700/18, Žďár nad Sázavou, IČ 63469626, jejímž předmětem je 
servis jídelního výtahu v KD Kuřim, dohodou ke dni 15. 2. 2016. 

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

12/2. Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 36/2016 - RM ruší usnesení č. 566/2014 ze dne 21. 10. 2014 ve věci ukončení 

smlouvy o dílo se společností Prokeš výtahy-servis spol. s r.o., IČ 25585819, 
jejímž předmětem je servis jevištního výtahu v KD Kuřim. 

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

12/3. Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 37/2016 - RM schvaluje ukončení smlouvy o dílo se společností Prokeš výtahy-

servis spol. s. r. o., se sídlem Starobrněnská 340/14, Brno, IČ 25585819, jejímž 
předmětem je servis jevištního výtahu v KD Kuřim, dohodou ke dni 15. 2. 2016. 

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

13. Pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 1. 1. 2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a dne 
1. 4. 2014 nabyla účinnosti novela prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech 
a kanalizacích. Dle informací z Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., budou veškeré smlouvy 
o dodávce pitné vody uzavřené před rokem 2014 ukončeny dohodou a následně budou uzavřeny 
smlouvy nové. Smlouvy se týkají některých bytových jednotek, ale také objektů města. 
Na základě požadavku starosty města předkládá OMP ke schválení pověření vedoucí OMP 
podepisováním dohod o ukončení smluv o dodávce pitné vody, nových smluv o dodávce pitné vody 
a dodatků ke smlouvám s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. 
 
Přijaté usnesení: 38/2016 - RM pověřuje vedoucí Odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim 

podepisováním dohod o ukončení smluv o dodávce pitné vody, nových smluv 
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o dodávce pitné vody a dodatků ke smlouvám s dodavatelem: Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., IČ 46347275. 

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

14. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM585_OK“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost CERCE, s.r.o., v zastoupení investora České komunikační infrastruktury, a.s., zaslala 
městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou „RVDSL5M_ E08_M_KURM585_OK. 
 
Stavbou bude dotčen pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 1463 v k. ú. Kuřim. 
 
Jedná se o napojení na optickou infrastrukturu v křižovatce ulic Svatopluka Čecha a Jungmannova, 
kde bude vybudován nový telekomunikační rozvaděč MA5616. Stávající rozvaděč KURM585 bude 
posunut o cca 30 cm - vizte příloha A, B. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 10.000 
Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 39/2016 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve věci uložení 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na pozemku 
parc. č. 1463 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 

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

15. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM582_OK“ na 
ul. U Potoka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost CERCE s.r.o. v zastoupení investora České komunikační infrastruktury a.s., zaslala Městu 
Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou „RVDSL5M_ E08_M_KURM582_OK. 
 
Stavbou bude dotčen pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 450/2 v k. ú. Kuřim. 
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Jedná se o napojení na optickou infrastrukturu v ulici U Potoka, kde bude na stávajícím vedení 
vybudována kabelová komora OKOS a nový telekomunikační rozvaděč MA5616 - vizte příloha A, B. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 10.000 
Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 40/2016 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve věci uložení 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3, 
IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na pozemku 
parc. č. 450/2 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 

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

16. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM822_OK“ na 
ul. Brněnská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost CERCE s.r.o. v zastoupení investora České komunikační infrastruktury a.s., zaslala Městu 
Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou „RVDSL5M_ E08_M_KURM822_OK. 
 
Stavbou bude dotčen pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 605/1 v k. ú. Kuřim. 
 
Jedná se o napojení na optickou infrastrukturu v ulici Brněnská, kde bude na stávajícím vedení 
vybudována nová kabelová komora OKOS a nový telekomunikační rozvaděč MA5616 - vizte příloha 
A. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 10.000 
Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 41/2016 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve věci uložení 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3, 
IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na pozemku 
parc. č. 605/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 



 
 

 

13 

služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 

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

36. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM579_OK“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost CERCE s.r.o. v zastoupení investora České komunikační infrastruktury a.s., zaslala Městu 
Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou „RVDSL5M_E08_M_KURM579_OK. 
 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 1595, 1600, 
1770, 1822/1, 1463 a 1471/1 vše v k. ú. Kuřim. 
 
Jedná se o napojení na optickou infrastrukturu v ulici Zborovská, kde bude proveden protlak pře ul. 
Jungmannova. Stávající rozvaděč KURM579 bude zrušen a místo něj bude vystavěn nový 
telekomunikační rozvaděč MA5616. Před tímto rozvaděčem bude nová podzemní komora OKOS, 
vizte příloha A. 
Na křižovatce ulic Jungmannova x Sv. Čecha a Jungmannova x Školní budou na stávajícím vedení 
umístěny nové kabelové komory OKOS - vizte příloha B. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 10.000 
Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C – smlouva 

 
Přijaté usnesení: 42/2016 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve věci uložení 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na pozemku 
parc. č. 1595, 1600, 1770, 1822/1, 1463 a 1471/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. 
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na 
dobu neurčitou, náklady na její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

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

41. Město Kuřim a STEINEX a.s. – zřízení věcného břemene pro 
telefonní přípojku 
(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 telefonní přípojce. Generálním projektantem stavby je Ing. Vlastimil Šťasta, IČ 40962555. 
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V rámci nové stavby „Masozávod Kuřim“ bude vybudována nová telefonní přípojka, která mimo jiné 
povede i přes pozemek, který je ve vlastnictví města a to parc. č. 2700/6 v k. ú. Kuřim - vizte př. A, B. 
Protože vlastníkem telefonní přípojky bude investor, OI a OMP doporučuje zřídit k této přípojce věcné 
břemeno - služebnost. 
 
OMP doporučujeme úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč bez DPH. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 43/2016 - 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, spočívajícího v uložení 
a provozování telefonní přípojky dle přílohy v pozemku parc. č. 2700/6 v k. ú. 
Kuřim, který vlastní povinný z věcného břemene - město Kuřim. Věcné břemeno 
bude zřízeno úplatně, za cenu ve výši 10.000 Kč bez DPH, 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: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

44. Sociální bydlení Tišnovská 892 – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. 892/1 (1+kk) umístěné v I. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 892, 893, 1172, 1173, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1 v ul. Tišnovská, vše v obci 
a k. ú. Kuřim.  
 
Bytová jednotka č. 892/1 je od 1. 11. 2015 neobsazená nájemcem. OSVP navrhlo do této bytové 
jednotky ubytovat paní Ivu Mazálkovou, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx s malým dítětem. 
OMP nemá námitek proti uzavření nájemní smlouvy s paní Mazálkovou. Dle dohody s OSVP bude 
nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, a to od 15. 2. 2016 do 31. 8. 2016 s možností 
prodloužení.  
RM přijala na své schůzi dne 13. 11. 2014 usnesení č. 602/2014, kterým byla stanovena výše 
nájemného v bytě č. 892/1 na 56 Kč/m

2
/měs. 

 
Přijaté usnesení: 44/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Ivou Mazálkovou, trvale 

bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxx jejímž předmětem je nájem bytu č. 892/1 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 
v ul. Tišnovská, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1 vše v obci a k. ú. Kuřim, 
na dobu určitou od 15. 2. 2016 do 31. 8. 2016 s možností prolongace za nájemné 
ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
Z jednání odešla v 14:53 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
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17. Mobilní regálový systém pro archiv - rozšíření 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Odbor investiční navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí S2/2015/RM Rady města Kuřimi 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, přímo 
schválit dodavatele na rozšíření mobilního regálového systému do archivu - společnost BEG 
Bohemia, spol. s r.o. 
Z důvodu navýšení skladové kapacity bylo začátkem roku 2015 v archivu stavebního odboru 
instalováno 8 ks pojízdných mobilních regálů. Vedle archivu stavebního odboru je archiv sociálního 
odboru. Zbouráním příčky mezi archivy vznikl prostor pro doplnění dalších pojízdných regálů. 
Z důvodů návaznosti komponentů byla poptána společnost BEG Bohemia, spol. s r.o., která regály 
dodávala v r. 2015. 
 
Původní cena regálů - 8 ks, délka 5740 mm  443.586,00 Kč vč. DPH 
CN doplnění regálů - 4 ks, délka 2860 mm  228.606,50 Kč vč. DPH 
 
Regálové vozy se budou pohybovat po kolejnicích upevněných k podlaze, ke kolejnicím budou 
přidány nášlapové klíny. Vyrovnání podlahy bude provedeno „falešnou“ podlahou (desky + lino). 
Provedení polic regálů bude v barvě RAL. Dodací lhůta je cca 4 - 6 týdnů od objednání. 
 
OI doporučuje radě města schválit nabídku společnosti BEG Bohemia, spol. s r.o. 
Před výrobou bude provedeno kontrolní doměření vybouraných prostor, nabídka byla zpracována 
v době, kdy příčka mezi archivy nebyla ještě vybourána. 
 
Zakázka je kryta z rozpočtu: 
ORG 1242 000 000 1 mil. Kč. 
 
Přílohy: A - půdorys 

B - nabídka 
 
Přijaté usnesení: 45/2016 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM 

zadání zakázky na dodávku „Rozšíření mobilního regálového systému pro archiv“ 
a schvaluje jako dodavatele společnost BEG Bohemia, spol. s r.o., se sídlem 
Ledárenská 25, 620 00 Brno, IČ 25300245. 

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

18. Rozšíření ploch pro reklamu – zábradlí opěrné zdi na ul. Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Opěrná zeď na ul. Tyršova u kruhového objezdu je na základě usnesení č. 644/14 ze dne 3. 12. 2014 
zahrnuta do ploch pro umisťování reklamních bannerů a stanoveny podmínky pro jejich povolování. 
Zábradlí opěrné zdi nebylo zahrnuto do ploch určených k instalaci reklam. 
 
Vzhledem k tomu, že v současné době jsou na zábradlí opěrné zdi umístěny 3 ks reklamních bannerů, 
doporučujeme RM rozšířit plochy pro reklamu o zábradlí opěrné zdi. 
 
Cena za umístění reklam na zábradlí opěrné zdi bude totožná se sazbou pro reklamy umístěné na 
opěrné zdi (tj. 200 Kč/měsíc/m

2
). 

 
Přílohy: A - zábradlí 
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Přijaté usnesení: 46/2016 - RM schvaluje rozšíření ploch pro umístění reklamních bannerů 
o zábradlí na opěrné zdi na ul. Tyršova pozemku par. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim za 
sazbu 200 Kč/měsíc/m

2
. 

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

19. Dodatek č. 1 smlouvy o zapůjčení stacionárních kontejnerů na 
sběr drobného elektroodpadu po městě 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Město Kuřim podepsalo dne 22. 12. 2010 se společností ASEKOL a.s., Československého exilu 
2062/8 Praha 4, IČ 27373231, smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
prostřednictvím stacionárních kontejnerů, kdy nám byly bezplatně zapůjčeny a rozmístěny po městě 
4 červené kontejnery. Jelikož město Kuřim sbírá nadprůměrné množství tohoto elektroodpadu ve 
srovnání s jinými městy Jihomoravského kraje (loňský sběr mluví o 0,64 kg drobného odpadu 
a 1,60 kg televizí a PC shromážděných na sběrných dvorech na obyvatele a rok), nabídla nám 
společnost Asekol další 3 kontejnery k zapůjčení. Jde tedy o rozšíření stávající smlouvy, konkrétně 
o změnu přílohy ke smlouvě. Byly vytipovány 3 nové lokality, kde se pohybuje větší množství lidí 
a zároveň jsou to místa již existujícího třídění odpadu (za Elprumem v ulici Popkova, naproti 
kadeřnictví a vinotéce v ul. Bezručové a v ul. Nádražní).  
 
Přílohy: A - dodatek o přidání SK - 2016 
 
Přijaté usnesení: 47/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2010/B/0058 

o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím 
stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL a.s., Československého exilu 
2062/8, Praha 4, IČ 27373231. 

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

20. Dodatek ke smlouvě č. 280/2002 programové vybavení Ovzduší 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Odbor životního prostředí využívá ke své činnosti programové vybavení "OVZDUŠÍ" od společnosti 
Kvasar, spol. s r. o. určené k podpoře výkonu agendy ochrany ovzduší. Po jednání s jednatelem firmy 
bylo domluveno snížení stávajícího ročního udržovacího poplatku vzhledem k přechodu některých 
kompetencí ORP na Krajské úřady, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny. Roční 
udržovací poplatek se tímto dodatkem ke smlouvě snižuje o polovinu, z původních 4 tisíc Kč bez DPH 
na 2 tisíce Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva č.280/2002 

B - dodatek č. 01-2016 
 
Přijaté usnesení: 48/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 280/2002 

(1002093/OVZ) o dodávce a využívání programového systému "OVZDUŠÍ", který 
upravuje cenu stávající služby "Právo užívání systému, technická podpora" 
z původní ceny 4.840 Kč za rok na 2.420 Kč ročně v rámci jednouživatelské verze 
se společností Kvasar, spol. s.r.o., se sídlem K Pasekám 3679, 760 01 Zlín, 
IČ 48135267. 

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



 
 

 

17 

21. Smlouva o dílo - inzerce Zlobice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme radě města ke schválení smlouvu se SOŠ a SOU Kuřim na inzerci v měsíčníku 
Zlobice. Toto je realizováno již mnoho let, dosud formou jednotlivých objednávek. Navrhujeme tedy 
uzavřít smlouvu o dílo za stanovených podmínek - cena inzerce (tj. usnesení z jednání rady 
a zastupitelstva města) se stanovenou slevou a další články, případně upoutávky na akce města 
zdarma. 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo Zlobice 
 
Přijaté usnesení: 49/2016 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se Střední odbornou školou 

a středním odborným učilištěm, s.r.o., Křížkovského 48/2, Kuřim, na zveřejňování 
inzerce v měsíčníku Zlobice dle přílohy. 

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

22. Výpůjčka kávovarů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Pro potřeby úřadu (jak úředníků, tak pro návštěvy) navrhujeme zapůjčit od společnosti Nestlé Česko 
s.r.o., divize Nespresso, kávovary na kapsle - poloprofesionální přístroje vhodné do kancelářských 
a veřejných prostor (ne do kaváren). Kávovary budou zapůjčeny bezplatně a ze strany Nespressa 
bude zajištěn kompletní servis přístrojů. Podmínkou je zakoupení 200 ks kapslí na měsíc na jeden 
přístroj. Dle domluvy se zaměstnanci a na základě jejich požadavků budou zapůjčeny pro začátek dva 
přístroje, počet je možné kdykoli změnit dle skutečného odběru. 
Kapsle pro vlastní potřebu si budou zaměstnanci hradit sami, kapsle pro návštěvy úřadu budou 
hrazeny městem z provozního rozpočtu úřadu. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou 3 let. 
V příloze předkládáme smlouvu ke schválení. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 50/2016 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce kávovarů a o dodávkách 

surovin pro výrobu nápojů se společností Nestlé Česko s.r.o., divize Nespresso, 

IČ 45799504, se sídlem Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 - Modřany dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

23. Prodej osobního auta 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Úřadový osobní automobil Škoda felicie, RZ 8B8 1080, je již v havarijním stavu a navrhujeme jej tedy 
prodat a vyřadit z majetku města. O automobil projevil zájem pan Libor Kříž, bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxxxx Kuřim, který by automobil odkoupil za cenu 3.000 Kč. 
V příloze předkládáme kupní smlouvu ke schválení. 
 
Přílohy: A – kupní smlouva 
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Přijaté usnesení: 51/2016 - RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o prodeji ojetého motorového 
vozidla s panem Liborem Křížem, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 3.630 Kč. 

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

24. Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí navrhuje poskytnout prvnímu občanovi roku 2016 peněžitý dar 
v hodnotě 5.000 Kč. První narozený občan města Kuřimi bude určen ze sestavy narozených občanů 
za měsíc leden 2016 poskytované na základě žádosti Správou základních registrů. Uvítán bude na 
prvním vítání dětí v letošním roce, a to v sobotu 2. 4. 2016. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – již minule zaznělo, že nebudeme dar dávat a že se zvýší příspěvek na osobní dárek 
pro každé dítě. 
 
Přijaté usnesení: 52/2016 - RM uděluje prvnímu narozenému občanovi města Kuřimi v roce 2016 

peněžitý dar ve výši 5.000 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)   Proti: 1 (D. Holman) 
Zdržel se: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

25. Zápis komise stavební ze dne 1. 2. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 1. 2. 2016 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Výstavba RD Díly za sv. Jánem - 8. etapa 

2. Výstavba RD na ul. Smetanova, pozemek parc. č. 1981/2 v k. ú. Kuřim 

3. Různé 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – na vědomí: 
D. Sukalovský – žádá vyvolat jednání s p. Kučerovským (ohledně dopravy a podzemní retence) 
a žádá odbor investiční zajistit společné jednání komise dopravy, stavební a komise životního 
prostředí. 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
D. Sukalovský - ukládá odboru investičnímu prověřit možnost sklonu střechu. 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje variantu č. 2: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 5. 
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Přijaté usnesení: 53/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 1. 2. 2016 
v bodě 1, schvaluje body 2, 3 a 4. 

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

26. Zápis č. 1 z komise dopravy konané 20. 1. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 20. 1. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí (jen studii bezpečnostního přístupu): 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
Rada města souhlasí s vyčleněním 1 parkovacího místa pro ZTP. 
PRO: 5. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 8.1. – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod 8.2. – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 54/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 20. 1. 

2016 v bodech 1, 2, 3, 4, 5, 8.2 a schvaluje body 6 a 8.1 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

27. Zápis ze 7. jednání komise školské dne 19. 1. 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 19. 1. 2016 proběhlo sedmé jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
Program jednání: 
 
1. Předběžná informace o výsledcích zápisu do prvních ročníků základních škol (ředitelé ZŠ - výsledky 
zápisu) - podrobnější informace v příloze č. 1, 2 (vizte příloha B, C). 
2. Informace o zřízení přípravné třídy na ZŠT od školního roku 2016/2017 (ředitel ZŠT, referentka KÚ, 
školství) 
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3. Informace o využívání možnosti umisťování dětí z Kuřimi do MŠ Česká (ředitelka MŠZ a referentka 
KÚ - školství) 
4. Informace o stavebních investicích ve školství v roce 2016 a v dalších letech (místostarosta města 
a ředitel ZŠJ) 
5. Různé. 

- informace ředitele ZŠJ o chystaných akcích školy (ředitel ZŠJ) 
- porovnávání stravování (MST Holman) 
- informace o festivalu „EDUSPACE Brno 2016“ (MST Holman) 

Blíže v příloze č. 3 (vizte příloha D). 
 
Další jednání Komise školské je stanoveno na 15. 3. 2016 v 18:00 hod. ve velké zasedací místnosti. 
 
Přílohy: A - zápis KŠ č. 7 

B - výsledky zápisu 2016-2017 
C - zápis do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2016-17, přehled 
D - informace k festivalu EDUSPACE 2016 

 
Přijaté usnesení: 55/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise školské ze dne 19. 1. 

2016. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

28. Oznámení záměru vyhlásit ředitelské volno - ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach zaslal zřizovateli školy oznámení o záměru vyhlásit ve dnech 21. 3. až 23. 3. 2016 
a 9. 5. až 10. 5. 2016 ředitelské volno. Jako důvod vyhlášení ředitelského volna ředitel školy uvedl 
opravu a revizi topného systému a sportovně naučný projekt pro žáky 2. stupně v družebním městě 
Niepolomice v Polsku (vizte příloha A). V obou případech bude v základní škole zajištěn chod školní 
družiny v plném rozsahu (6:00 - 17:00 hod.). 
 
Na základě ustanovení § 24 odst. 2, školského zákona je ředitel školy povinen s dostatečným 
předstihem, umožňuje-li to povaha věci, oznámit důvody vyhlášení volného (ředitelského) dne 
zřizovateli a zveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Citace ze školského zákona § 24 odst. 2: 
„V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních 
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, 
ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 
Důvodem tohoto ustanovení je zamezení umělého prodlužování volných dnů na školách. 
Jelikož ředitelské volno v březnu přímo navazuje na velikonoční prázdniny a v květnu na státní svátek, 
je třeba, aby zřizovatel posoudil závažnost uvedených důvodů vedoucích k prodloužení uzavření 
základní školy a udělil řediteli s vyhlášením ředitelského volna souhlas. 
 
Zákon nestanovuje, aby se udělováním souhlasů s ředitelskými dny zabývala rada města a přijímala 
usnesení. Je možné, aby rada města tímto pověřila radního, který je odpovědný za školství v Kuřimi. 
V budoucnu by tento radní spolu s ředitelem školy posoudil závažnost důvodu k vyhlášení 
ředitelského volna a udělil nebo neudělil souhlas. Je na rozhodnutí zřizovatele, jestli se udělením 
souhlasu i v budoucnu bude zabývat rada města nebo pověří odpovědnou osobu k vydávání tohoto 
souhlasu. 
 
Se záměrem vyhlásit ředitelské volno a jeho důvody, ředitel školy seznámil dne 19. 1. 2016 komisi 
školskou, která neměla námitek. 
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Přílohy: A - oznámení záměru vyhlásit ředitelské volno 
 
Přijaté usnesení: 56/2016 - RM souhlasí s vyhlášením ředitelského volna v Základní škole, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci ve dnech 21. 3. 
až 23. 3. 2016 a 9. 5. až 10. 5. 2016 dle žádosti. 

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

29. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach, požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 
Přijaté usnesení: 57/2016 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle seznamu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

30. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - MŠ 
Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 
Přijaté usnesení: 58/2016 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle seznamu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

31. Termín podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání - MŠ 
Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá ředitelka Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka Slámová Radě 
města Kuřimi termín pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh 
kritérií pro přijímání (viz přílohy A, B). 
Zápis do mateřské školy na školní rok 2016/2017 se bude konat na všech místech výkonu činnosti 
mateřské školy, 10. 3. 2016 v době od 13:00 do 17:00 hod. 
Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce 
dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list. Obojí si mohou 
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vyzvednout na všech pracovištích mateřské školy od 10. 2. 2016 do 10. 3. 2016 od 6:00 do 16:30 hod. 
Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou v jednotlivých budovách mateřské školy 
zveřejněny způsobem v místě obvyklým (nástěnky) a na internetových stránkách školy a města. 
O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle § 165 odst. 2 písm. 
b) školského zákona. 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí 
o přijetí), se oznamuje zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na 
veřejně přístupném místě, t. j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy, a to 
po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.  
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte 
doručeno poštou do vlastních rukou do 8. 4. 2016.  
 
Pro případ, kdy počet podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou 
kapacitu maximálního možného počtu přijatých dětí, stanovuje ředitelka mateřské školy „Kritéria pro 
přijímání dětí do mateřské školy“. Tvorba kritérií pro přijímání je dle školského zákona zcela 
v kompetenci ředitelky mateřské školy a zřizovateli jsou předkládána pouze na vědomí. „Kritéria 
pro přijímání“ platná pro školní rok 2016/2017 předkládá ředitelka mateřské školy spolu s žádostí 
o schválení termínu zápisu. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu zápisu 2016 
 
Přijaté usnesení: 59/2016 - RM souhlasí s termínem podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace pro školní rok 2016/2017 dle žádosti. 

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

31/1. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jejich 
umisťování na jednotlivá pracoviště MŠZ platná pro školní rok 
2016/2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá ředitelka Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka Slámová Radě 
města Kuřimi termín pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh 
kritérií pro přijímání (vizte přílohy A, B). 
Zápis do mateřské školy na školní rok 2016/2017 se bude konat na všech místech výkonu činnosti 
mateřské školy, 10. 3. 2016 v době od 13:00 do 17:00 hod.  
Pro případ, kdy počet podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou 
kapacitu maximálního možného počtu přijatých dětí, stanovuje ředitelka mateřské školy „Kritéria pro 
přijímání dětí do mateřské školy“. Tvorba kritérií pro přijímání je dle školského zákona zcela 
v kompetenci ředitelky mateřské školy a zřizovateli jsou předkládána pouze na vědomí. „Kritéria 
pro přijímání“ platná pro školní rok 2016/2017 předkládá ředitelka mateřské školy spolu s žádostí 
o schválení termínu zápisu. 
 
Přílohy: B - kritéria přijetí 2016-17 
 
Přijaté usnesení: 60/2016 - RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy a pro 

jejich umisťování na jednotlivá pracoviště platná pro školní rok 2016/2017“ dle 
návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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32. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské 
školy naplňuje do počtu 24 dětí. Na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může 
zřizovatel školy povolit výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem + 4 děti. 
V případě nižšího počtu dětí, uhradí zřizovatel zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě 
vyššího počtu dětí musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí to být na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti. 
Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí do naší mateřské školy, žádá ředitelka školy Mgr. Lenka 
Slámová zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o povolení výjimky z počtu dětí 2016-17 
 
Přijaté usnesení: 61/2016 - RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizaci, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2016/2017 dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

33. Žádost o souhlas s omezením provozu MŠ Zborovská 
(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 omezením provozu mateřské školy v době 
od 4. 7. 2016 do 29. 7. 2016 z důvodu umožnění nutných oprav a údržby budov (vizte příloha A). 
Provoz bude omezen pravděpodobně na pěti pracovištích ze sedmi. Počet pracovišť se přizpůsobí 
počtu přihlášených dětí dle zájmu zákonných zástupců. 
Ředitelka mateřské školy může omezit 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 - žádost o souhlas s omezením provozu červenec 2016 
 
Přijaté usnesení: 62/2016 - RM souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 4. 7. 2016 do 
29. 7. 2016. 

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

34. Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 
(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 
od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené pedagogickým pracovnicím 
školy (vizte příloha A). 
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. 
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Zaměstnaní zákonní zástupci dětí mají dle zákoníku práce právo 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 - žádost o souhlas s přerušením provozu srpen 2016 
 
Přijaté usnesení: 63/2016 - RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 1. 8. 2016 do 
31. 8. 2016. 

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

35. ČŠI - šetření stížností na konání MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 6. 1. 2016 byly Městu Kuřim doručeny dva „Výsledky šetření stížnosti“, které zaslala Česká školní 
inspekce, Jihomoravský inspektorát Brno (vizte přílohy A, B - inspekční zprávy). 
Obě stížnosti, první na přerušení provozu jednotlivých pracovišť mateřské školy, druhá, anonymní, na 
řešení stížnosti ředitelkou školy na chování učitelky MŠ, byly prošetřeny ČŠI současně ve dnech 01. - 
03. 12. 2015. 
První stížnost byla ČŠI doručena konkrétním stěžovatelem dne 18. 11. 2015, druhá stížnost byla ČŠI 
doručena anonymně dne 23. 11. 2015. 
 
Stížnost č. 1 - stěžovatel (vizte příloha A). 

1. Předmět inspekční činnosti: 
Přerušení provozu jednotlivých pracovišť školy a respektování zájmu dětí. 
Závěr ČŠI k bodu 1.: 
Stížnost je v tomto bodě důvodná. 

 v uvedené dny byl opravdu provoz pouze na jednom pracovišti, což způsobilo, že 
poskytované vzdělávání nebylo v souladu se zpracovaným ŠVP; 

2. Předmět inspekční činnosti: 
Informovanost zákonných zástupců dětí o přerušení provozu jednotlivých pracovišť školy mimo školní 
prázdniny.  
Závěr ČŠI k bodu 2.: 
Stížnost je v tomto bodě důvodná. 

- zákonní zástupci dětí opravdu nebyli informováni na třídní schůzce o přerušení provozu MŠ 
dne 16. 11. 2015. 

3. Předmět inspekční činnosti: 
Organizační zajištění chodu školy v době přerušení provozu některých pracovišť školy. 
Závěr ČŠI k bodu 3.: 
Stížnost je v tomto bodě důvodná. 

- rodiče byli opravdu vedením školy požádáni o přenášení osobních věcí dětí, čímž byl porušen 
školní řád, protože tato povinnost v něm není nastavena. 

4. Předmět inspekční činnosti: 
Úroveň vzdělávání dětí ve třídě „Broučků“. 
Závěr ČŠI k bodu 4.: 
Stížnost je v tomto bodě nedůvodná. 

- ze šetření vyplynulo, že výše uvedená skladba dětí nesnižovala efektivitu vzdělávacího 
procesu a nebyla v rozporu se zásadami „RVP PV“. 

5. Nabídka nadstandardních aktivit: 
Finanční náklady na kroužky jsou pro rodiče příliš vysoké. 
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Závěr ČŠI k bodu 5.: 
Stížnost je v tomto bodě nedůvodná. 

- rodiče byli na třídní schůzce o nabídce informováni i o finančních nákladech, které si stanovili 
jednotliví pořadatelé kroužků; 

- bylo na rozhodnutí rodičů, zda nabídku akceptují a dítě do kroužků nahlásí; 
- kroužky nejsou součástí ŠVP PV, jsou prováděny externě v odpoledních hodinách po 

ukončení provozu v jedné třídě. 
 
Povinnost zřizovatele vyplývající z šetření ČŠI: 
ČŠI předala výsledek šetření k dalšímu řízení zřizovateli mateřské školy a zároveň požádala o zaslání 
informace o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Zřizovatel má povinnost 
o výsledku šetření a přijatých opatřeních informovat stěžovatele. Jelikož v zaslaném „Výsledku šetření 
stížnosti“, který byl doručen zřizovateli ČŠI, nebylo uvedeno jméno, ani příjmení stěžovatele, bude 
informace o vyřízení stížnosti zaslána na vědomí pouze ČŠI. 
K předmětu stížnosti se vyjádřila i ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka Slámová (vizte příloha C) 
 
Stížnost č. 2 - anonym (vizte příloha B). 

1. Předmět inspekční činnosti: 
Řešení stížnosti ředitelkou školy. 
Závěr ČŠI k bodu 1.: 
Stížnost je v tomto bodě nedůvodná. 

- z uvedených zjištění vyplývá, že ředitelka školy přijala pouze jednu písemnou stížnost 
zákonných zástupců, kterou řešila se všemi účastníky podle platné „Směrnice k vyřizování 
stížností“; 

2. Předmět inspekční činnosti: 
Psychosociální podmínky pro vzdělávání dětí na pracovišti Komenského, ve třídě „Myšky“ u paní 
učitelky J. B. (zejména její chování k dětem). 
Závěr ČŠI k bodu 2.: 
Stížnost je v tomto bodě neprokazatelná. 

- v době inspekční hospitace nedocházelo ze strany paní učitelky J. B. k fyzickým trestům ani 
k žádnému jinému nepřípustnému chování k dětem. 

Povinnost zřizovatele vyplývající z šetření ČŠI: 
ČŠI předala výsledek šetření k dalšímu řízení zřizovateli mateřské školy a zároveň požádala o zaslání 
informace o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Jelikož je stížnost 
anonymní, v jednom bodě nedůvodná, ve druhém bodě neprokazatelná, navrhuji radě města dále se 
stížností nezabývat. 
Ředitelka mateřské školy se ke stížnosti vyjádřila přímo ČŠI na místě. 
 
Návrh řešení: 
Jedná se o vnitřní věci školy, které je povinna řešit ředitelka školy dle školního řádu. Toto nebylo 
v prvním případě prokazatelně dodrženo. Navrhuji vyzvat ředitelku školy, aby dala do souladu vnitřní 
směrnice školy (školní řád). 
 
Přílohy: A - ČŠI - výsledek šetření stížnosti na MŠZ, zák. zást. dítěte 

B - ČŠI - výsledek šetření stížnosti na MŠZ, anonym 
C - MŠZ - vyjádření ředitelky ke stížnosti pro ČŠI  

 
Přijaté usnesení: 64/2016 - RM bere na vědomí výsledky šetření stížnosti České školní inspekce 

Jihomoravského inspektorátu a ukládá ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové, aby dala 
do souladu vnitřní směrnice mateřské školy, zvláště pak „Školní řád“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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37. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2016. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby z rozpočtu Jihomoravského kraje poskytované na základě ustanovení § 105 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Finanční podpora je poskytována na základě žádosti příjemce v rámci „Pravidel řízení o přiznání 
finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ 
schválených Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 19. zasedání dne 25. 6. 2015 usnesením 
č. 1919/15/Z 19 ve znění schválených dodatků. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům 
s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 141.696 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. Města Kuřim do 30 kalendářních dnů od 
podpisu smlouvy. Zřizovatel poskytne tuto finanční podporu příjemci tj. Centrum sociálních služeb 
Kuřim.  
Podepsanou smlouvu je nutné zaslat na JMK k podpisu pana hejtmana. Po jeho podpisu bude 
smlouva zaslána zpět. 
 
Přílohy: A - smlouva JMK 
 
Přijaté usnesení: 65/2016 - RM souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje určené pro 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim na poskytování 
pečovatelské služby pro rok 2016 ve výši 141.696 Kč. 

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

38. Zpráva o činnosti OSVV za rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, předkládá zprávu o činnosti odboru od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Ve 
sledovaném období plnil odbor správní a vnitřních věcí úkoly stanovené v souladu s organizačním 
řádem. V činnosti odboru se neprojevily žádné závažné problémy. V současné době Odbor správní 
a vnitřních věcí Městského úřadu v Kuřimi zpracovává agendy matriky, evidence obyvatel, 
občanských průkazů, cestovních dokladů, vidimace a legalizace, Czech POINTu a podatelny. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti odboru za rok 2015 

B - výkaz o činnosti odboru za rok 2015 
 
Přijaté usnesení: 66/2016 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti OSVV za rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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39. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová, Ing. Milan Prosecký) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí předkládá ke schválení Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 
2015. 
 
Přílohy: A - zpráva o vyřizování stížností a petic 2015 
 
Přijaté usnesení: 67/2016 - RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

40. Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložena zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2015. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti OD za rok 2015 
 
Přijaté usnesení: 68/2016 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

42. Smlouva o umístění reklamní plochy – Ing. Jiří Jakubec 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Pan Ing. Jiří Jakubec podal žádost o umístění 2 ks reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního 
zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května. Reklamní plochy žádá umístit v termínu od 11. 2. 2016 na dobu 
neurčitou. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za umístění reklamy na silničním zábradlí ve 
výši 400 Kč/1 pole. Cena za umístění na období 1 roku je výši 11.616 Kč. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – kam bude reklama umístěna? Žádá nechat volné zábradlí na straně směrem 
k pomníku. 
 
Přijaté usnesení: 69/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi s panem Ing. Jiřím Jakubcem, se sídlem Na Královkách 937/6, 
664 34 Kuřim, IČ 66581770. Reklamní tabule v počtu 2 ks v rozsahu 1 pole bude 
umístěna na nám. 1. května na dobu od 11. 2. 2016 na dobu neurčitou za cenu 
11.616 Kč/rok. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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43. Smlouva o umístění reklamní plochy – KONY trade s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Paní Andrea Vláčilová podala žádost o umístění 2 ks reklamní plochy v rozsahu 1 pole zábradlí na 
opěrné zdi v Kuřimi u kruhového objezdu na ul. Tyršova. Reklamní plochy žádá umístit v termínu od 
11. 2. 2016 do 1. 12. 2016. 
 
Dle usnesení RM č. 644/2014 ze dne 3. 12. 2014 je cena za umístění reklamy na opěrné zdi ve výši 
200 Kč/m

2
. Za období 1. 12. 2015 - 10. 2. 2016, kdy žadatelka užívala zábradlí v rozsahu 4 ks reklam 

neoprávněně, je vyčíslena úhrada na základě užívané plochy ve výši 4.001,10 Kč (vč. DPH). Úhrada 
za sjednané období činí 9.808,30 Kč (vč. DPH). Celková cena je ve výši 13.809,40 Kč. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 70/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy zábradlí opěrné zdi 

na ul. Tyršova v Kuřimi se společností KONY trade s.r.o., se sídlem Selská 15/57, 
Maloměřice, 614 00 Brno, IČ 29209145. Reklamní tabule v počtu 2 ks v rozsahu 
3,8 m

2
 bude umístěna na dobu od 11. 2. 2016 do 1. 12. 2016 za cenu 9.808,30 Kč, 

v období od 1. 12. 2015 do 10. 2. 2016 za cenu 4.001,10 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

45. Kuřim, ul. Tišnovská, oprava jednotné kanalizace v havarijním 
stavu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Rada města Kuřimi projednala dne 23. 9. 2015 materiál k opravě kanalizace v ulici Tišnovská. Jedná 
se o starou kanalizaci, která byla zrušena, ale nebyly zrušeny přípojky k rodinným domům. Napojení 
kanalizace na funkční stoku bylo provedeno v loňském roce ještě před opravou povrchu komunikace 
ul. Tišnovská. Zprovoznění kanalizace bylo zahájeno až v lednu letošního roku. Byly odhaleny dvě 
zasypané šachty a postupně vyčištěna stoka v délce cca 120 m. 
V radě schválený materiál počítal s opravou cca 30 m kanalizační stoky a jednou šachtou. Na tento 
rozsah bylo také provedeno výběrové řízení. Rozsah provedené opravy je tedy výrazně větší. Tento 
postup jsme předpokládali již v předchozím materiálu, ale nebylo možné rozsah specifikovat. 
Konečná specifikace opravy je tato: 
- bylo vyčištěno cca 120 bm betonové kanalizace, která je v poměrně dobrém stavu 
- bylo nalezeno 6 šachet, z toho 2 byly přikryty a nezasypány - zůstanou v tomto stavu, 3 byly 
obnoveny a 1 zůstane zasypána, protože z této části kanalizace již nic nevytéká a není potřeba její 
zprůchodnění. 
Celková částka za tuto opravu tak činí 179.779 Kč včetně DPH. 
 
 
Na jednání se dostavil v 16:45 hod. S. Bartoš – vedoucí oboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 71/2016 - RM bere na vědomí zprávu o ukončení opravy kanalizace a výsledné 

ceně akce Kuřim, ul. Tišnovská, oprava jednotné kanalizace. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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46. Výroba videozáznamů kulturních, společenských a sportovních 
akcí – Aleš Kadlec 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Město Kuřim v minulosti různými formami zajišťovalo pořizování videozáznamů kulturních, 
společenských a sportovních akcí v Kuřimi, spojené s umístěním videozáznamu na internet a do 
vysílání kabelové televize na TV kanálu Kotva KA. V minulých letech byla panu Aleši Kadlecovi (Kotva 
KA) za tímto účelem poskytována dotace ve výši 120.000 Kč /rok. 
V roce 2015 se zásadním způsobem změnily podmínky pro poskytování dotací. Proto doporučuji 
zajistit naši poptávku veřejnou zakázkou malého rozsahu, nikoliv dotací. 
Vzhledem k tomu, že umisťování záznamů na tento TV kanál je ve výlučné pravomoci výrobce těchto 
videozáznamů a současně držitele příslušné licence, tj. pana Aleše Kadlece, je nutné v souladu 
s platnou Interní směrnicí RM Kuřim č. S2/2015/RM („zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“) 
stanovit tzv. odlišný postup (vizte čl. 8 této směrnice) pro zadání této veř. zakázky malého rozsahu: 
 
1. Veřejnou zakázku „Pořizování videozáznamů kulturních, společenských a sportovních akcí 
v městě Kuřimi“ zadává Rada města Kuřimi (dále jen „rada“) držiteli licence umožňující vysílání 
pořízených videozáznamu na místním TV kanálu Kotva KA. 
2. Tajemnice MěÚ pověří pracovníka kanceláře úřadu přípravou této veřejné zakázky. 
3. Pověřený pracovník připraví zadání a smlouvu o dílo vymezující rámcově předmět díla, termín 
a místo plnění zakázky, cenu a další podmínky v souladu s usnesením Rady města Kuřimi. 
4. Veřejná zakázka je realizována na základě písemné smlouvy, kterou podepisuje starosta 
města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 72/2016 - RM schvaluje odlišný postup (dle zápisu) ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM při zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořizování 
videozáznamů kulturních, společenských a sportovních akcí v Kuřimi" a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo za účelem pořizování videozáznamů kulturních, 
společenských a sportovních akcí v Kuřimi a jejich umístění na internet i do 
vysílání TV kanálu KOTVA KA kabelové televize v Kuřimi s panem Alešem 
Kadlecem, xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 11482907 v ceně do 12.100 Kč vč. DPH 
/měsíc. 

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

47. Povolení sjezdu do ul. Jánská 
 
Přijaté usnesení: 73/2016 - RM souhlasí se zřízením příjezdu na pozemek parc. č. 2654/15 do ulice 

Jánská za dodržení následujících podmínek: 
1. nájezd se zřizuje pouze dočasně do doby výstavby nemovitosti nebo nemovitostí 
na daném pozemku 
2. oproti předloženému projektu nebudou u nájezdu opěrné kamenné zídky na 
betonových základech 
3. boční srázy nájezdu budou pouze zpevněny volně loženými kameny 
4. nájezd bude vysypán štěrkem a upraven tak, aby nedocházelo ke znečišťování 
ulice Jánská. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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48. Různé 
 
D. Holman – žádá předjednat řešení navýšení kapacit mateřských škol. Navrhuje, aby pí Kiesslingová 
poptala studii proveditelnosti z projektů. 
S. Bartoš – nemáme na to žádné peníze. 
D. Holman – můžeme to hradit s technické pomoci. 
L. Ambrož – pokud bychom obdrželi dotaci 85 %, potom by s nástavbou souhlasil. 
D. Holman – neumíme částku určit. Ale nyní je potřeba dát pokyn, tzn. rada města ukládá odboru 
investičnímu zajistit přípravu projektu a studie proveditelnosti nástavby MŠ Zborovská a dále studii 
alternativního řešení v lokalitě jih. 
 
 
A. Zimmermannová – proběhla kontrola hasičského záchranného sboru na objektu Centra sociálních 
služeb Kuřim (penzionu pro důchodce). Objekt je zkolaudován na jinou činnost, než která je 
prováděna. Hrozí pokuta. Jsou navržena možná řešení a bylo by dobré v rámci pracovního jednání 
rady města toto projednat. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:58 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 2. 2016 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 2. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Manželé Mikešovi – žádost o zrušení výpovědi 
 2A - zahrádka Mikešovi foto 
3 Radek Peterka – žádost o ubytování v chatě Zlobice 
 3A - nájemní smlouva 
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4 RD Luční – nájemní smlouva, pachtovní smlouva k pozemkům 
4/1 RD Luční – nájemní smlouva, pachtovní smlouva k pozemkům 
5 Sociální bydlení Tišnovská 892 – nájemní smlouva 
6 Emil Sadílek, Kuřim – nájemní smlouva 
7 Roman Maňoušek, Kuřim – nájemní smlouva 
8 Pořadník č. 37 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných 

bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 
 8A - pořadník č. 37 
9 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
10 Mateřská škola na Podlesí – výpůjčka 
 10A - smlouva o výpůjčce části objektu 
11 Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace – výpůjčka pozemků 
 A - smlouva o výpůjčce pozemků 
12 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
12/1 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
12/2 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
12/3 Ukončení smluv na servis výtahů v KD Kuřim 
13 Pověření vedoucí OMP 
14 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM585_OK“ 
 14A - situace 
 14B - situace 
 14C - smlouva 
15 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM582_OK“ na ul. U Potoka 
 15A - situace 
 15B - situace 
 15C - smlouva 
16 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM822_OK“ na ul. Brněnská 
 16A - situace 
 16B - smlouva 
17 Mobilní regálový systém pro archiv - rozšíření 
 17A - půdorys 
 17B - nabídka 
18 Rozšíření ploch pro reklamu – zábradlí opěrné zdi na ul. Tyršova 
 18A - vymezení reklamní plochy 
19 Dodatek č. 1 smlouvy o zapůjčení stacionárních kontejnerů na sběr drobného 

elektroodpadu po městě 
 19A - dodatek smlouvy 
20 Dodatek ke smlouvě č. 280/2002 programové vybavení Ovzduší 
 20A - smlouva č. 280/2002 
 20B - dodatek č. 01-2016 OVZDUŠÍ SQL Kvasar 
21 Smlouva o dílo - inzerce Zlobice 
 21A - smlouva o dílo 
22 Výpůjčka kávovarů 
 22A - smlouva o výpůjčce 
23 Prodej osobního auta 
 23A - kupní smlouva 
24 Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2016 
25 Zápis komise stavební ze dne 1. 2. 2016 
 25A - zápis komise stavební 1. 2. 2016 
26 Zápis č. 1 z komise dopravy konané 20. 1. 2016 
 26A - zápis z komise dopravy 
27 Zápis ze 7. jednání komise školské dne 19. 1. 2016 
 27A - zápis 
 27B - výsledky zápisu 2016-2017 
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 27C - zápis do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2016-17, přehled 
 27D - informace k festivalu EDUSPACE 2016 
28 Oznámení záměru vyhlásit ředitelské volno - ZŠ Jungmannova 
 28A - ZŠJ - oznámení záměru vyhlásit ředitelské volno 
29 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - ZŠ Jungmannova 
 29A - žádost o souhlas s vyřaz. nepotř. maj. 
30 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - MŠ Zborovská 
 30A - žádost o souhlas s vyřaz. nepotř. maj. 
31 Termín podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání - MŠ Zborovská 
 31A - žádost o schválení termínu zápisu 2016 
31/1 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá 

pracoviště MŠZ platná pro školní rok 2016/2017 
 31B - kritéria přijetí 2016-17 
32 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Zborovská 
 32A - žádost o povolení výjimky z počtu dětí 2016-17 
33 Žádost o souhlas s omezením provozu MŠ Zborovská 
 33A - žádost o souhlas s omezením provozu červenec 2016 
34 Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 
 34A - žádost o souhlas s přerušením provozu srpen 2016 
35 ČŠI - šetření stížností na konání MŠ Zborovská 
 35A - ČŠI - výsledek šetření stížnosti na MŠZ 
 35B - ČŠI - výsledek šetření stížnosti na MŠZ 
 35C - vyjádření ředitelky ke stížnosti pro ČŠI  
36 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „RVDSL5M_E08_M_KURM579_OK“ 
 36A - situace 
 36B - situace 
 36C - smlouva 
37 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
 37A - smlouva JMK 
38 Zpráva o činnosti OSVV za rok 2015 
 38A - zpráva o činnosti odboru za rok 2016 
 38B - výkaz o činnosti odboru 
39 Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2015 
 39A - zpráva o vyřizování stížností a petic 2015 
40 Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2015 
 40A - zpráva o činnosti OD za rok 2015 
41 Město Kuřim a STEINEX a.s. – zřízení věcného břemene pro telefonní přípojku 
 41A - situace 
 41B - situace 
42 Smlouva o umístění reklamní plochy – Ing. Jiří Jakubec 
 42A - smlouva 
43 Smlouva o umístění reklamní plochy – KONY trade s.r.o. 
 43A - smlouva 
44 Sociální bydlení Tišnovská 892 - nájemní smlouva 
45 Kuřim, ul. Tišnovská, oprava jednotné kanalizace v havarijním stavu 


