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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 5/2016 konané dne 24. 2. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

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

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 2. 2016 

2 Dodatek č. 1 - "Hasičská zbrojnice - rekonstrukce elektroinstalace a soc. zařízení" 

3 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 8. 2. 2016 

4 Zápis z komise pro životní prostředí ze dne 15. 2. 2016  

5 Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 
2016 

6 Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2015 

7 Zpráva o činnosti odboru finančního za rok 2015 

8 Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního za rok 2015 

9 Smlouva o poskytování datových služeb KTCZ pro Městskou knihovnu Kuřim – Klub 
Kotelna 

10 Rozpočtové opatření č. 3 

11 Rekonstrukce MŠ Zborovská 

12 Vyčlenění částky z Projektů a studií 

13 Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce MŠ 
Zborovská 

14 Záměr na pronájem nebytového prostoru 

15 Záměr na pronájem nebytového prostoru 

16 Záměr na pronájem nebytového prostoru 

17 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 2. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 75/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 2. 

2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. Dodatek č. 1 - "Hasičská zbrojnice - rekonstrukce elektroinstalace 
a soc. zařízení" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na základě usnesení RM č. 667/2015 ze dne 2. 12. 2015 byla uzavřena smlouva o dílo 
č. 2015/D/0069 "Hasičská zbrojnice Kuřim - rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení" se 
společností Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. 
Při realizaci stavby došlo k několika změnám, které ovlivňují cenu zakázky. Jedná se o méněpráce: 

- zazdění dveří 
- odpočet omítek v místnostech s nově vybudovaným sádrokartonovým podhledem 
- zmenšení rozsahu odsekání vnitřních obkladů 
- menší umyvadla v sociálních zařízeních,  
- jednodušší pákové baterie ve sprchovém koutě 
- zrušení průtokového ohřívače 

a vícepráce spočívající: 
- ZTI - rekonstrukce přívodu vody do kotelny, rekonstrukce odpadu jímky čerpadla, zhotovení 

přívodu vody do garáže 1, dokončení rekonstrukce vodovodních rozvodů v bytě 
- topení - rekonstrukce topení v sociálních zařízeních v souvislosti se změnou jejich 

dispozičního řešení, přivedení topení do klubovny  
- sádrokartonový podhled v sociálním zařízení v 1.NP 
- rozšíření posilovny   
- nově položená podlaha ve společenské místnosti 
- nová vodovodní přípojka vč. nového hydrantu 

 
Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tedy celkově navyšuje cenu díla o 216.905 Kč bez DPH, tj. 
262.455 Kč vč. DPH. Konečná cena díla podle dodatku č. 1 je 1.225.454 Kč včetně DPH. 
Dodatkem č. 1 se upravuje termín dokončení díla: 

a) stavební práce, ZTI a elektroinstalace nejpozději dne 15. 3. 2016, 
b) vodovodní přípojka nejpozději dne 31. 3. 2016. 

 
Přílohy: A – dodatek 

B1 - rekapitulace nákladů 
B2 - rekapitulace nákladů 
B3 - rekapitulace nákladů 
B4 - rekapitulace nákladů 

 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 76/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0069 

"Hasičská zbrojnice Kuřim - rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení" se 
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společností Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1451, 666 02 
Předklášteří, IČ 27676935, kterým se navyšuje cena díla o 262.455 Kč a upravuje 
se termín dokončení díla na stavební práce, ZTI a elektroinstalace nejpozději dne 
15. 3. 2016 a dokončení nové vodovodní přípojky nejpozději dne 31. 3. 2016. 

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

3. Zápis z jednání komise dopravy ze dne 8. 2. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 8. 2. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy č. 2/2016 
 
Diskuse: 
Bod 1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod 2.1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod 2.2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod 3 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod 4 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 77/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 8. 2. 2016 

v bodech 2.2, 3, 4, schvaluje body 1, 2.1 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

4. Zápis z komise pro životní prostředí ze dne 15. 2. 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k dořešení bod 1A, který se projednával na jednání komise pro 
životní prostředí ze dne 15. 2. 2016. 
 
Program jednání: 1) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku 
 A) ulice Zámecká 
 
Přílohy: A - zápis jednání komise 
 
Diskuse: 
Projednáván pouze bod 1A (ostatní probrány na mimořádné schůzi RM dne 17. 2. 2016). 
 
Přijaté usnesení: 78/2016 - RM schvaluje kácení dvou borovic dle bodu 1A za podmínky vysazení 

dvou stromů dle požadavku OŽP. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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5. Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 
v Jihomoravském kraji v roce 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Městská knihovna Kuřim je knihovna pověřená regionálními funkcemi pro okres Brno-venkov od roku 
2003 na základě dohody mezi Jihomoravským krajem, Moravskou zemskou knihovnou a Městem 
Kuřim. Tato dohoda se každoročně obnovuje. Žádám RM o schválení dohody na rok 2016. Návrh 
smlouvy vypracovalo právní oddělení JMK. Dohoda stanovuje pravidla pro čerpání dotace a uznatelné 
regionální výdaje v roce 2016. 
(Dotace na rok 2016 je plánovaná ve výši 2.650.000 Kč). 
 
Přílohy: A - dohoda 
 
Přijaté usnesení: 79/2016 - RM schvaluje Dohodu o zajišťování výkonu regionálních funkcí 

knihoven v Jihomoravském kraji na rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

6. Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Odbor životního prostředí předkládá zprávu o činnosti za rok 2015. 
V uvedeném období plnil odbor životního prostředí úkoly v souladu s organizačním řádem. Čtyři 
pracovníci plní z větší části úkoly státní správy a jeden pracovník zastává úkoly samosprávy. 
Referentku státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Eva Šťastovou, která je od roku 2014 na 
mateřské dovolené, v současné době zastupuje Ing. Lucie Boháčová (od října 2015 po přechodu 
Ing. Milana Proseckého na odbor správní a vnitřních věcí). Pozice referenta pro nakládání s odpady 
a ochranou ovzduší je obsazena Ing. Elenou Ďáskovou (do příchodu Michaely Filkové DiS. z mateřské 
dovolené na podzim 2016), referentku pro ochranu zemědělského půdního fondu vykonává 
Mgr. Šárka Střítežská, referenta pro čistotu města provádí Ing. Jaroslav Hamřík a vedoucí odboru je 
Ing. Jitka Sikorová vykonávající zároveň agendu státní správy ochrany přírody a krajiny a ze 
samosprávy péči o les v majetku města. 
 
Tím, že odbor kromě státní správy v oblasti životního prostředí provádí i činnosti samosprávné - 
odpady, zimní údržba, hřbitov, les, vodní toky, dětská hřiště, zeleň, cyklostezky a zvířata, je činnost 
pracovníků OŽP velmi široká a zasahuje do mnoha oborů. V loňském roce proběhla kontrola ze strany 
Státního fondu životního prostředí na projekt Revitalizace zeleně v Kuřimi dokončený v roce 2014. 
Druhý revitalizační projekt dotovaný z OPŽP je uzavřen, proplacen, ale kontrola ze strany SFŽP ještě 
neproběhla. Kromě běžných úkolů se odbor zapojuje do aktivit na ochranu přírody a zvýšení 
ekologického povědomí občanů Kuřimi (výukové programy pro školy, výstavy na Medových dnech, 
spolupráce se studenty středních příp. vysokých škol, výsadby trvalek s popisy rostlin apod.). 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti odboru 
 
Přijaté usnesení: 80/2016 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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7. Zpráva o činnosti odboru finančního za rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na odboru finančním pracuje v současné době 7 zaměstnanců a na dohodu o pracovní činnosti 
vypomáhá druhá pokladní. Vedle vedoucího jsou to dále: 
 

- hlavní účetní 
- příjmová účetní 
- referentka poplatky 
- referentka poplatky a pohledávky 
- mzdová účetní 
- pokladna a sklad 

 
V roce 2015 došlo na OF k jedné personální změně, z důvodu odchodu pracovnice na mateřskou 
dovolenou a přijetím jejího zástupu. 
Odbor zajišťuje veškeré účetní práce, provádí správu místních poplatků, spravuje rozpočet města 
a zabezpečuje pokladnu. 
Jediná větší kontrola zaměřená na činnost odboru v roce 2015 - audit a přezkum hospodaření 
nezávislým auditorem za rok 2014 skončila s výrokem „bez výhrad“ a nebyla uložena žádná nápravná 
opatření. 
Odbor zpracovává kvartálně výsledky hospodaření pro jednání RM a ZM a každoročně sestavuje 
závěrečný účet hospodaření města, tyto materiály obsahují velké množství informací, proto je tato 
zpráva o činnosti stručnější. 
Z významnějších změn v práci odboru pro rok 2016 lze jmenovat zavedení kontrolního hlášení k DPH 
(měsíčně) a pravděpodobně příprava zavedení EET (elektronická evidence tržeb). 
 
Přijaté usnesení: 81/2016 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního za rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

8. Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního za rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá zprávu o činnosti v roce 2015. 
 
Odbor majetkoprávní v loňském roce mimo činností uvedených v tabulce, uzavírání smluv o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města Kuřimi a běžných úkonů souvisejících 
s nemovitými věcmi v majetku města (nájem, odkup, prodej) a průběžného vymáhání pohledávek 
pracoval na těchto významnějších úkolech:  
 
· Byla realizována kompletní rekonstrukce RD Luční 740. 
· Došlo k přestěhování problematických nájemců pánů Tököliho a Pokorného z bytu na Školní 853 

do bytu na Tišnovské 1173. 
· Byly splněny podmínky pro stavbu polyfunkčního domu na náměstí 1. května (investor: 

Čokoládovny Fikar, s.r.o.) a tímto i splněny podmínky pro prodej části pozemku p. č. 293/1 k. ú. 
Kuřim. 

· Byl vyměněn kotel v budově MÚ za kotel z KD. 
· Byl zrealizován prodej vybavení obřadní síně z KD. 
· Došlo ke kompletnímu vyklizení suterénních prostor KD. 

· Došlo k dosažení dohody ve věci majetkoprávního vypořádání komunikace ke sportovní hale 
(odkup částí pozemků od ENERGETIKA KUŘIM, a.s. a KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.), 
smlouvy budou uzavřeny v 2/2016. 
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· Byla uzavřena první smlouva týkající se  „práva provést stavbu“ dle § 1240 z. č. 89/2012 Sb. se 
Slévárnou Kuřim, a.s. ve věci stavby přemostění v souvislosti s napojením pozemku p. č. 3048 
k. ú. Kuřim na TI. 

· Byl úspěšně zrealizován „Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu“ prostřednictvím 
dohodce oprávněného obchodovat na komoditní burze. 

· Byla realizována rekonstrukce bytů Školní 853/5 a Zborovská 828/1. 

· Byla vyměněna střešní okna v 5 bytech. 

· Byla provedena výměna etážového topení v  osmi bytech. 

· Byl zajištěn úklid podchodu pod železniční stanicí. 

· OMP a starosta jednají s vlastníky pozemků pod plánovanou komunikací navazujicí na 
komunikaci ke sportovní hale - FERSTO,s.r.o., DEMONTA TRADE SE ve věci odkoupení dalších 
pozemků potřebných pro prodloužení komunikace směrem do lokality „za TOSkou“. 

· OMP zjistil a následně narovnal protiprávní užívání pozemků v majetku města ze strany Českého 
svazu chovatelů Základní organizace Kuřim. 

· Byla vyřešena technická úprava „Mokrého kamene“ se zhotovitelem panem Opočenským. 

· Byla změněna „Pravidla o volných bytech v majetku města včetně dotazníku žadatelů o pronájem 
bytu“. 

 
Přílohy: A - tabulka 
 
Přijaté usnesení: 82/2016 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkoprávního za rok 

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

9. Smlouva o poskytování datových služeb KTCZ pro Městskou 
knihovnu Kuřim – Klub Kotelna 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V současné době je rekonstruovaný prostor Městské knihovny Kuřim - Klub Kotelna provizorně 
připojen k síti Internet z objektu Městské knihovny Kuřim. Tento stav je s ohledem na různý provoz 
obou objektů dále nevyhovující, a proto bylo přistoupeno k realizaci samostatné datové přípojky k síti 
Internet. Toto připojení umožní objektu Klubu Kotelna zcela samostatný provoz a navíc pokrytí 
prostoru Klubu Kotelna bezplatným Wi-Fi signálem Internetu. Pokrytí Wi-Fi signálem Internetu se 
v obdobných objektech stává již standardem. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 

B - všeobecné obchodní podmínky 
 
Přijaté usnesení: 83/2016 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování veřejně dostupných 

služeb elektronických komunikací pro Městkou knihovnu Kuřim - Klub Kotelna 
č. 1234050697 mezi Městem Kuřim a KABELOVOU TELEVIZÍ CZ s.r.o., se sídlem 
Ruská 473/8, PSČ 101 00 Praha 10, IČ 48150029 na dobu neurčitou. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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10. Rozpočtové opatření č. 3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
OI požádal o následující rozpočtové opatření. Komentář je v příloze. 
 
akce Rekonstrukce hasicí zbrojnice + 200.000 Kč 
rezerva      - 200.000 Kč 
 
Přílohy: A – důvodová zpráva - HZS rekonstrukce 
 
Přijaté usnesení: 84/2016 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Kuřimi na rok 

2016, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:30 hod. Mgr. K. Kiesslingová, DiS. – projektová manažerka. 
 
 
 

11. Rekonstrukce MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
V návaznosti na nové programové období a otevření dotačních výzev se město Kuřim zajímalo o jejich 
využití pro rekonstrukci školek. Integrovaný regionální operační program v prioritní ose 2, specifickém 
cílu 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení otevřel 14. 
výzvu zaměřenou na Infrastrukturu pro předškolní vzdělání. Do této výzvy by město mohlo požádat 
o podporu projektu Rekonstrukce MŠ Zborovská a školních zahrad. 
 
V roce 2010 byla zpracovaná projektová dokumentace na výše uvedený projekt a vydáno stavební 
povolení. Projekt zpracovávala Ing. arch. Monika Sirná. Projektová dokumentace je však vzhledem 
k současným požadavkům na stavby školských zařízení (např. podmínka bezbariérovosti) zastaralá 
a je nutné ji aktualizovat. Z důvodu menší finanční náročnosti, místostarosta města a OI kontaktovalo 
arch. Sirnou. Ta poslala nabídku na aktualizaci PD a vypracování vyššího stupně, požadovaného pro 
žádost o dotaci, tedy PD pro provedení stavby, kterou předkládáme RM Kuřim v příloze. 
 
Součástí žádosti o dotaci do výše zmíněné výzvy je nejen PD pro provedení stavby, ale také je možné 
do výzvy zahrnout rekonstrukci školních zahrad v okolí ostatních budov školky. Nabídky Ing. arch. 
Sirné, kterou podává firma Abras projektový ateliér s.r.o. revitalizaci školních zahrad nezahrnuje, výši 
ceny PD zašle dne 26. 2. 2016. 
 
Příloha: A – projekt nabídka 
 
Přijaté usnesení: 85/2016 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru dodavatele a schvaluje uzavření 
smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
"Rekonstrukce MŠ Zborovská" se společností Abras projektový ateliér s.r.o., Ing. 
Jaroslav Bránský, Dvorská 28, 678 01 Blansko za cenu 365.662 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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13. Vyčlenění částky z Projektů a studií 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 86/2016 - RM schvaluje vyčlenění částky 365.662 Kč z ORG - projekty a studie na 

projekt "Rekonstrukce MŠ Zborovská". 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

12. Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na projekt 
Rekonstrukce MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
V návaznosti na nové programové období a otevření dotačních výzev se město Kuřim zajímalo o jejich 
využití pro rekonstrukci školky. Integrovaný regionální operační program v prioritní ose 2, specifickém 
cílu 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení otevřel 14. 
výzvu zaměřenou na Infrastrukturu pro předškolní vzdělání. Do této výzvy by město mohlo požádat 
o podporu projektu Rekonstrukce MŠ Zborovská a školních zahrad. 
 
V podmínkách výzvy je požadovanou přílohou studie proveditelnosti. OI provedlo elektronicky 
poptávku firem zpracovávajících žádosti o dotace a studie proveditelnosti. 12. 2. 2016 jsme oslovili 
6 firem: 
1. Kanspo, s.r.o. 
2. Eurovision, a.s. 
3. Renards, s.r.o. 
4. Archsta servis, s.r.o. 
5. Zadávací servis, s.r.o. 
6. Innova Int., s.r.o. 
 
Obdrželi jsme nabídky od čtyř firem administrujících žádosti o dotace a zpracovávajících studie 
proveditelnosti. 
 
Eurovision, a.s.     48.500 Kč 
Renards dotační, s.r.o.  145.000 Kč 
Archsta servis, s.r.o.  195.000 Kč 
Innova Int. s.r.o.  195.000 Kč 
 
Příloha: A – dotační nabídka Archsta 
 B – dotační nabídka Innova 

C – dotační nabídka Renards 
D – dotační nabídka Eurovision 

 
Přijaté usnesení: 87/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování studie proveditelnosti 

a žádosti o dotaci do 14. výzvy IROP na projekt "Rekonstrukce MŠ Zborovská" se 
společností Eurovision, a.s. za 48.500 Kč za podmínky schválení této investiční 
akce Zastupitelstvem města Kuřimi dne 22. 3. 2016. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 16 hod. K. Kiesslingová a S. Bartoš, dostavila se Mgr. J. Viktorinová – vedoucí 
odboru majetkoprávního. 
 
 
 



 
 

 

9 

14. Záměr na pronájem nebytového prostoru 
(Předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem nebytových prostor umístěných v I. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim. Nebytové prostory jsou označeny: č. 841/10 o výměře 
398,44 m

2
, č. 843/9 o výměře 134,24 m

2
 a č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
. Jedná se o obchodní 

prostory na náměstí Osvobození. 
 
Pan Josef Čaněk, bytem xxxxxxxxx, Brno, IČ 68621787 je na základě nájemní smlouvy ze dne 20. 12. 
1996 ve znění dodatků č. 1 - 5 nájemcem nebytového prostoru č. 841/10 a č. 843/9 za účelem 
provozování prodejny potravin. Dne 24. 2. 2016 podal pan Čaněk výpověď z uvedených nebytových 
prostor. Dle zmíněné nájemní smlouvy činí výpovědní lhůta tři měsíce. Pan Čaněk hodlá provoz 
prodejny potravin ukončit ke dni 31. 5. 2016. 
 
Nájemcem nebytového prostoru č. 844/9 je na základě nájemní smlouvy č. 299/2004 ze dne 19. 1. 
2005 pan Ing. Kasim Al-Dury, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 49487477. Pan Al-Dury oznámil, 
že do konce měsíce března také podá výpověď nájmu nebytových prostor. Dle nájemní smlouvy 
č. 299/2004 činí výpovědní lhůta tři měsíce, pan Al-Dury tedy ukončí provoz prodejny ke dni 30. 6. 
2016. 
 
OMP proto již nyní předkládá ke schválení záměry na pronájem výše uvedených nebytových prostor 
formou veřejné soutěže. Záměry hodlá OMP zveřejnit mj. na realitním serveru a v denním tisku. 
 
Příloha: A – záměr 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 88/2016 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 841/10 

o výměře 398,44 m
2
, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 

- 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, k obchodním účelům nebo službám s výjimkou hostinské činnosti, na 
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši min. 80,-
 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, ve znění dle přílohy. 

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

14/1. Záměr na pronájem nebytového prostoru 
(Předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 89/2016 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 

o výměře 157,85 m
2
, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 

- 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, k obchodním účelům nebo službám s výjimkou hostinské činnosti, na 
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši min. 80,-
 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, ve znění dle přílohy. 

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

14/2. Záměr na pronájem nebytového prostoru 
(Předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 90/2016 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 843/9 

o výměře 134,24 m
2
, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 



 
 

 

10 

- 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, k obchodním účelům nebo službám s výjimkou hostinské činnosti, na 
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši min. 80,-
 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, ve znění dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 16:15 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

15. Různé 
 
P. Ondrášek – MŠ Jungmannova probíhá měření vlhkosti – odborná firma navrhne řešení a následnou 
strukturu podlah. Podle toho se spustí realizace. Toto by mělo být až v březnu. Žádá podat zprávu, jak 
to dopadlo a jestli směřujeme k nějakému řešení. 
S. Bartoš – včera tam byl v době, kdy děti spaly. Bohužel je ve vzduchu cítit vlhkost s plísní. 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:41 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 2. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 2. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Dodatek č. 1 - "Hasičská zbrojnice - rekonstrukce elektroinstalace a soc. zařízení" 
 2A - dodatek 

2B1 - rekapitulace nákladů 
 2B2 - položkový rozpočet 
 2B3 - položkový rozpočet 
 2B4 - položkový rozpočet 
3 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 8. 2. 2016 
 3A - zápis z komise dopravy č. 2 2016 
4 Zápis z komise pro životní prostředí ze dne 15. 2. 2016  
 4A - zápis jednání komise 
5 Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 

2016 
 5A - dohoda 
6 Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2015 
 6A - zpráva o činnosti odboru ŽP za rok 2015 
7 Zpráva o činnosti odboru finančního za rok 2015 
8 Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního za rok 2015 
 8A -  tabulka 
9 Smlouva o poskytování datových služeb KTCZ pro Městskou knihovnu Kuřim – Klub 

Kotelna 
 9A - návrh smlouvy 
 9B - všeobecné obchodní podmínky 
10 Rozpočtové opatření č. 3 

10A – důvodová zpráva - HZS rekonstrukce 
11 Rekonstrukce MŠ Zborovská 
 11A - projekt nabídka 2016 Kuřim MŠ Zborovská 
12 Vyčlenění částky z Projektů a studií 
13 Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce MŠ 

Zborovská 
 13A - dotační nabídka Archsta servis s.r.o. 
 13B - dotační nabídka INNOVA Int. 
 13C - dotační nabídka Renards dotační 
 13D - dotační nabídka Eurovision 
14 Záměr na pronájem nebytového prostoru 
 14A - záměr 
 14B - situace 
14/1 Záměr na pronájem nebytového prostoru 
 14/1A - záměr 
14/2 Záměr na pronájem nebytového prostoru 
 14/2A - záměr 


