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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 9/2016 konané dne 6. 4. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 

členové rady města. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:00 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 3. 2016 

2 ZEPO Bořitov - nájemní smlouva 

2/1 ZEPO Bořitov – nájemní smlouva 

3 Vyřazení majetku 

4 ČD Telematika a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku 
Kuřim – Tišnov“ 

5 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk chat. lok. 
Slavička“ 

5/1 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk chat. lok. 
Slavička“ 

6 Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016 

7 PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení projektanta 

8 Přeložka trasy kabelové televize u ZŠ Jungmannova, vyčlenění 

9 Bezpečnost dopravy v křižovatce ul. Zahradní a ul. Nádražní  

10 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 7. 3. 2016 

11 Oznámení o čerpání IF - ZŠ Tyršova 

12 Zásady pro poskytování dotací 

13 Poskytnutí daru SVJ Na Královkách 929-930 

14 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2015 

14/1 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2015 

14/2 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2015 

15 Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 2015 

16 Zpráva o činnosti OSVO za rok 2015 

17 Zpráva o činnosti OSVP za rok 2015 

18 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
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19 Jaromír Svítil - splátkový kalendář 

20 Pronájem nebytového prostoru č. 844/9 - záměr 

21 SV Technics s.r.o. – smlouva o umístění a provedení stavby „Stavební úpravy objektu 
č. p. 1016, ul. Wolkerova Kuřim“ 

22 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 3. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 598/2011 z původního termínu 31. 12. 2014 - nově navrhuje do 31. 12. 2018. 
Důvodová zpráva: 
OMP požádal Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci o odprodej části pozemku parc. 
č. 1199 k. ú. Kuřim. Po telefonické konzultaci s Ing. Horákem ze SŽDC žádáme o prodloužení termínu 
plnění usnesení do konce roku 2018. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení usnesení do 31. 12. 2018. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 121/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 3. 

2016 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 598/2011 do 31. 12. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z důvodu přítomnosti ředitele CTS Kuřim, s.r.o. byl přednostně projednán bod 14. 
 
 
 

14/1. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 
2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Diskuse: 
L. Tomšů – zisk bude použit na koupi nového kropicího vozidla a rozšíření kolumbária. 
 
Přijaté usnesení: 122/2016 - RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 dle 

zápisu. 
 
 
 

14. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Společnost v uplynulém období hospodařila ziskově, nemá nedoplatky na sociálním ani na zdravotním 
pojištění a zaměstnanci dostávají mzdu vždy v řádném výplatním termínu. 
 
Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o činnosti za rok 2015, která je přílohou tohoto článku. 
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Návrh na použití nerozděleného zisku 
 
Nerozdělený zisk bude použit pro další rozvoj společnosti - nákup kropicího vozu 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Hospodářský výsledek (po zdanění)   2.367.000 Kč 
Rezervní fond        0 Kč 
Nerozdělený zisk     2.367.000 Kč 
 
Přílohy:  A - výroční zpráva 2015 
 
Přijaté usnesení: 123/2016 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technických služeb 

Kuřim, s.r.o. za rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

14/2. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 
2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 124/2016 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s.r.o. uděluje jednateli Ing. Ladislavu Tomšů odměnu za rok 2015 ve 
výši dle zápisu. 

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

2. ZEPO Bořitov - nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM schválila dne 9. 3. 2016 pod č. usnesení 93/2016 záměr na pronájem části pozemku parc. 
č. 289/1 k. ú. Kuřim o výměře 10 m

2
 společnosti ZEPO Bořitov, družstvo, se sídlem Bořitov, Úvoz 326, 

679 21 Černá Hora, IČ 25570480, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 
150 Kč/m

2
/rok za účelem umístění a provozování automatu na čerstvé mléko. 

Automat na mléko se v současné době nachází v proluce vedle KB na pozemku parc. č. 293/1 a parc. 
č. 294 k. ú. Kuřim a bude nově přemístěn dle návrhu OI na parkoviště u OD Albert, vedle pojízdného 
občerstvení. V místě je připraveno připojení na elektřinu. Spotřeba automatu na mléko, příp. dalších 
připojených zařízení bude měřena podružnými elektroměry. 
Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 11. 3. 2016 do 29. 3. 2016 a nebyly k němu vzneseny žádné 
námitky. 
V nájemní smlouvě bude nájemci udělen souhlas s umístěním automatu pro účely získání územního 
souhlasu. 
Stávající nájemní smlouva č. 2010/O/0040 na pronájem pozemku vedle KB bude ukončena dohodou 
k 30. 4. 2016. 
 
Přílohy: A – nájemní smlouva 

B - dohoda o ukončení NS 
C - příloha ke smlouvě 

 
Z jednání se vzdálil v 14:40 hod Bc. Vlček, přítomni 4 členové rady. 



 
 

 

4 

Přijaté usnesení: 125/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu č. 2016/O/0008 se 
společností ZEPO Bořitov, družstvo, se sídlem Bořitov, Úvoz 326, PSČ 679 21 
Černá Hora, IČ 25570480, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. 
č. 289/1 k. ú. Kuřim o výměře 10 m

2
 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou za nájemné 150 Kč/m
2
/rok za účelem umístění a provozování automatu na 

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

2/1. ZEPO Bořitov – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Přijaté usnesení: 126/2016 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2010/O/0040 se 

společností ZEPO Bořitov, družstvo, se sídlem Bořitov, Úvoz 326, PSČ 679 21 
Černá Hora, IČ 25570480, jejímž předmětem je pronájem části pozemků  parc. 
č. 293/1 a parc. č. 294 v k. ú. Kuřim o výměře 10 m

2
 dohodou ke dni 30. 4. 2016. 

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

3. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 127/2016 - RM schvaluje vyřazení majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský , D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

4. ČD Telematika a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Zvýšení traťové 
rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. v zastoupení investora Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 a v zastoupení vlastníka komunikační 
sítě ČD - Telematika a. s., se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a zaslala městu Kuřim k podpisu 
trojstrannou budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se 
stavbou „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov.“ 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 375, 448/3, 
519/1, 288/3, 288/4, 288/5, 288/6, 2778 a 2779 vše v k. ú. Kuřim - vizte př. A1 až A4. 
Předmětem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě je právo zřídit 
služebnost pro uložení komunikační sítě zařízení dráhy do předmětných pozemků dle projektové 
dokumentace (A1 až A4), která tvoří přílohu č. 1 budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Rozsah dotčení pozemků je specifikováno ve smlouvě a v její příloze č. 2 - vizte př. B a C. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, dle znaleckého posudku předloženým investorem, na dobu 
neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese investor. 
 
OMP a OI souhlasí s uzavřením trojstranné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
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Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
C - dotčení pozemků 

 
Přijaté usnesení: 128/2016 - RM schvaluje zřízení služebnosti spočívajícího v uložení komunikační 

sítě do pozemků parc. č. 375, 448/3, 519/1, 288/3, 288/4, 288/5, 288/6, 2778 
a 2779 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch ČD - Telematika a. s., se 
sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, IČ 61459445, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Služebnost bude 
zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. 
Náklady na její zřízení ponese investor - Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizaci, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234. 

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

5. E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, 
Podlesí, rozš. NNk chat. lok. Slavička“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PROSIG, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala v roce 2015 městu 
Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem bylo zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk, chat. lok. 
Slavička“. 
Jedná se o vybudování nového zemního kabelového vedení NN, přípojkových a rozpojovacích skříní 
pro napojení nových odběratelů v lokalitě Podlesí - chatová oblast Slavička. 
Stavbou jsou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 3198/43, 3198/5, 
3198/1, 3203/3, 3184, 3134/5, 3164, 3144 a 3203/2 vše v k. ú. Kuřim. Vzhledem ke svému rozsahu je 
příloha v menším měřítku k nahlédnutí na OMP. 
OMP a OI nemělo k realizaci projektu námitky. 
Rada města dne 18. 2. 2015 schválila usnesení č. 64/2015: 
64/2015 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se 
sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 3198/43, 3198/5, 3198/1, 3203/3, 
3184, 3134/5, 3164, 3144 a 3203/2 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 35.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Nyní nám projektant sdělil, že se jim nepodařilo získat souhlas s uložením inženýrských sítí do 
pozemku parc. č. 3198/85 k. ú. Kuřim, jehož vlastníkem je Ing. Věra Janíková. Z tohoto důvodu byla 
trasa nové distribuční sítě změněna a uložena do městských pozemků parc. č. 3198/5, 3198/1, 
3203/3, 3184, 3134/5, 3164, 3144 a 3203/2 vše v k. ú. Kuřim. 
 
Nová trasa byla schválena OI. 
 
Na základě výše uvedeného, OMP doporučuje zrušit usnesení č. 64/2015, zneplatnit již uzavřenou 
smlouvu a uzavřít smlouvu novou s novými přílohami za stejných podmínek. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
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Přijaté usnesení: 129/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemcích parc. č. 3198/5, 3198/1, 3203/3, 3184, 3134/5, 3164, 3144 
a 3203/2 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
35.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. 

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

5/1. E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, 
Podlesí, rozš. NNk chat. lok. Slavička“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 130/2016 - RM ruší usnesení č. 64/2015 ze dne 18. 2. 2015 ve věci zřízení 

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

6. Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 97/2016 ze dne 9. 3. 2016 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016“. Zakázka je kryta 
finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 1 270 000 000, její celková 
předpokládaná hodnota je 2,5 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na 
elektronické úřední desce od 10. 3. do 24. 3. 2016, elektronickou poštou bylo informováno 10 firem se 
zaměřením na provádění oprav komunikací. Základním hodnotícím kritériem byla cena za jednotlivé 
technologie, přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více dodavateli pro jednotlivé technologie. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 9 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek jsou výběrovou komisí doporučeny Radě města nejvýhodnější nabídky firem pro dílčí 
technologie dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha. 
Odbor investic však navrhuje po zkušenostech s jednotlivými firmami případně po prohlídce 
referenčních prací tyto změny: 

1) u technologie 2 - oprava lokálních výtluků použitím infratechnologie nabídla nejnižší cenu 
firma TRESIL s.r.o., Hladíkova 1008/32, Třebíč. Prohlídkou jejich realizovaných oprav jsme 
zjistili nižší kvalitu než u firmy H & B CZ s.r.o., Větrná 1391, Uherské Hradiště, která 
v minulých letech již u nás tuto technologii prováděla. Rozdíl v ceně je 73 Kč za m

2 
bez DPH. 

Celkový předpokládaný rozdíl je tedy cca 20.000 Kč. Navrhujeme vybrat firmu H a B CZ s.r.o., 
2) u technologie 5 - velkoplošná vysprávka včetně odfrézování krytu nabídla nejnižší cenu firma 

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10 - 328 Kč za m
2
 bez DPH. Firmu neznáme 

a vzhledem k rozsahu předpokládaných prací cca 100 m
2 

doporučujeme zadat technologii 
firmě Soukup Miloš s.r.o., Jiráskova 511, Zbýšov, která nabídla cenu 340 Kč za m

2 
bez DPH. 

Tato firma vyhrála technologii č. 4, kterou předpokládáme provádět v daleko větším rozsahu, 
3) u technologie č. 6 - velkoplošná vysprávka s výměnou podkladu nabídla nejnižší cenu firma 

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10 - 1.026 Kč za m
2 

bez DPH. Firma Soukup Miloš 
s.r.o., Jiráskova 511, Zbýšov nabídla cenu 1.100 Kč za m

2 
bez DPH. Při předpokládaném 

rozsahu prací cca 100 m
2 
je rozdíl ceny zanedbatelný. I pro tuto technologii navrhujeme vybrat 
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firmu Soukup Miloš s.r.o. Nejde jen o to, že tato firma je prověřená, ale také o jednodušší 
inženýrskou činnost ze strany města při koordinaci jednotlivých technologií, 

4) u technologie č. 12 - oprava spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi nabídla nejnižší 
cenu firma Karel Porč s.r.o., Badalky 340, Lysice za cenu 75 Kč za m

2 
bez DPH - používá 

technologii prořezání spáry a její zalití emulzí za studena. Obdobnou technologii nabídly ještě 
firmy Soukup Miloš s.r.o. a Silniční práce s.r.o. shodně za cenu 85 Kč za m

2 
bez DPH. 

Firma H & B CZ s.r.o., Větrná 1391, Uherské Hradiště nabídla za cenu 85 Kč za m
2 

bez DPH 
technologii JST, při které se pomocí stlačeného vzduchu a plynového hořáku vyčistí spára, 
odstraní nesoudržné části vozovky a horkým vzduchem se aktivuje povrch spáry a zajistí tak 
lepší soudržnost zálivkové hmoty s podkladem. S touto firmou a touto technologií jsme 
opravovali spáry v předchozích letech s výborným výsledkem. Proto navrhujeme pro 
technologii č. 12 vybrat firmu H a B CZ s.r.o. 

 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - tabulka hodnocení 
C - protokol o otevírání obálek 
D - kontrola úplnosti nabídek 

 
Přijaté usnesení: 131/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2016“ a současně s navrženými výše uvedenými 
změnami a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na jednotlivé technologie se 
společností: 
1/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních výtluků 
vyplněním vhodnou směsí 
2/ H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 47910348, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních výtluků 
infratechnologií 
3/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii tryskovou metodou 
4/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
5/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky včetně 
odfrézování krytu 
6/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
i s výměnou podkladu 
7/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky penetrací 
8/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky dvojitou 
penetrací asfaltovou emulzí 
9/ Soukup Miloš se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
asfaltobetonových povrchů mikrokobercem 
10/ Soukup Miloš se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým 
recyklátem 
11/ nebyla nabídnuta 
12/ H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 47910348, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro opravu spár v komunikaci z obalované 
asfaltové směsi. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský , D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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Do jednání se dostavil vedoucí odboru investičního S. Bartoš a vrátil se Bc. J. Vlček, přítomno 5 členů 
rady. 
 
 
 

7. PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení 
projektanta 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Akce je zařazena do plánu investic pro rok 2016. 
V zadávacím řízení byly získány nabídky 3 uchazečů. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je 
popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
Hodnoticí komise hodnotila nabídky podle základního hodnoticího kritéria ekonomická výhodnost 
nabídky. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
radě města jako nejvýhodnější nabídka společnosti Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 
Brno, IČ 29362393, v hodnotě 173.030 Kč vč. DPH, která se umístila na 1. místě. Hodnoticí komise 
se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - návrh SOD 
 
Přijaté usnesení: 132/2016 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek „PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Rušar mosty, s.r.o., 
Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ 29362393, která předložila nejvýhodnější nabídku 
v hodnotě 173.030 Kč vč. DPH. 

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

8. Přeložka trasy kabelové televize u ZŠ Jungmannova, vyčlenění 
finanč. prostředků 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s realizací investiční akce Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - novostavba: 2. etapa, byla dotčena trasa kabelové televize (dále „KT“). Před zahájením 
stavebních prací byla trasa KT zhotovitelem stavebních prací (PKS stavby a.s.) vytyčena. 
Při provádění bouracích prací - bourání zídky oplocení, došlo k přetržení kabelu KT. Kabel byl uložen 
pouze ve hloubce cca 20 - 30 cm (těsně pod základem zídky). 
Protože se v rámci výše uvedené investiční akce bude snižovat terén, byly provedeny sondy uložení 
trasy KT v areálu školy. Uložení je v celé délce provedeno do hl. max. 20 - 40 cm. 
Z tohoto důvodu je navržena přeložka trasy KT v areálu školy, v délce cca 100 m. Dále budou do rýhy 
připoloženy tři chráničky HDPE d40 mm pro možnost budoucího vedení trasy optického kabelu. 
 
OI jednal s majitelem kabelové televize o ceně za položení kabelu, dále byl osloven zhotovitel stavby 
k ocenění zemních prací a položení chrániček. Celková cena přeložky vč. přípolože chrániček je 
111.410 Kč vč. DPH. 
Přeložená trasa KT bude po provedení zaměřena a výstupy z měření budou předány provozovateli KT 
a městu Kuřim. 
 
OI žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 Drobné investice na zajištění 
financování akce Přeložka trasy kabelové televize u ZŠ Jungmannova ve výši 111.410 Kč vč. 
DPH, akce bude provedena na objednávku. 
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ORG 1006 000 000 („drobné investice“)   1.000.000 Kč 
 
Přílohy: A - nabídka 

B - nabídka 
 
Přijaté usnesení: 133/2016 - RM souhlasí s vyčleněním částky 111.410 Kč vč. DPH z ORG 1006 

000 00 Drobné investice na financování akce „Přeložka trasy kabelové televize 
u ZŠ Jungmannova“. 

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

9. Bezpečnost dopravy v křižovatce ul. Zahradní a ul. Nádražní 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
V křižovatce ulic Zahradní a Nádražní je navrhováno zlepšit bezpečnost dopravy, zejména při výjezdu 
ze slepé části ulice Zahradní, kde je frekventovaný provoz vozidel s dětmi, které navštěvují ZUŠ. 
Dochází zde k dopravním nehodám, jejichž příčinou je nedostatečný výhled v křižovatce. Dopravní 
situace je poměrně nebezpečná také z hlediska chodců, kteří nezřídka nevypočitatelně hazardují při 
přecházení v blízkosti parku a přes přítomnost chodníku chodí často po vozovce. 
Možností zřízení přechodu pro chodce a rozšiřování chodníků bylo projednáváno již dříve, kdy bylo 
upozorňováno na potřebu dodržení norem, zejména pro zajištění vzdálenosti od křižovatky pro 
rozlišitelnost přechodu pro vozidla přijíždějící do této křižovatky. Z toho důvodu tohle možné opatření 
dále návrh neřeší. 
Bezpečnosti je ale možné pomoci jiným dílčím opatřením, a to zajistit lepší rozhled v křižovatce pro 
vozidla přijíždějících z ulice Zahradní. Rozhledu totiž brání nejen auta zaparkovaná nepředpisově 
v křižovatce, jak se stalo zvykem, ale také živý plot přilehlý k vozovce. Z tohoto důvodu je navrženo 
umístění žluté nepřerušované čáry vodorovného dopravního značení v křižovatce ulic Nádražní 
a Zahradní, a současně pro vyšší bezpečnost odstranění části živého plotu přilehlého k vozovce 
v délce čtyř metrů, které umožní lepší výhled na vozidla přijíždějící zleva po hlavní silnici směrem 
k nádraží. 
Návrh byl konzultován také s odborem dopravy, který s návrhem souhlasí. Ke zvážení je, zda vyřešit 
celou tuto křižovatku projektem s pomocí vodorovného dopravního značení a dopravními stíny na 
vozovce namalovat, kudy mají vozidla křižovatkou správně najíždět. 
V příloze je také fotografie dokumentující nedávnou dopravní nehodu v křižovatce ze dne 7. března 
2016 a situace na mapě. 
 
Přílohy: A - mapa ul. Zahradní - Nádražní 

B - situace ul. Zahradní - Nádražní 
C – foto 
 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek navrhuje doplnit usnesení o: „a schvaluje zpracovat projekt podrobného dopravního 
značení v celé křižovatce“. 
 
Přijaté usnesení: 134/2016 - RM schvaluje umístění žluté nepřerušované čáry vodorovného 

dopravního značení a odstranění části živého plotu přilehlého k vozovce pro 
bezpečný rozhled v křižovatce ulic Nádražní a Zahradní a schvaluje zpracovat 
projekt vodorovného dopravního značení v celé křižovatce. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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10. Zápis z jednání komise dopravy ze dne 7. 3. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 7. 3. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis komise dopravy 
 
Přijaté usnesení: 135/2016 - RM bere na vědomí závěry komise dopravy ze dne 7. 3. 2016 v bodě 2 

a neschvaluje bod 1 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

11. Oznámení o čerpání IF - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot zaslal radě města oznámení, že byl dne 22. 2. 2016 zakoupen do školní jídelny nový 
kráječ KSZA 215 na řezání pečiva a knedlíků v hodnotě 54.450 Kč včetně DPH. 
Částka byla uhrazena z investičního fondu základní školy. 
Důvodem nákupu bylo zvýšení nároku na přípravu i výdej obědů v důsledku zavedení výběru ze dvou 
jídel a navýšení počtu vařených obědů. Jednalo se hlavně o rychlé a včasné krájení většího množství 
pečiva a knedlíků v době vydávání obědů, které bylo dosud prováděno ručně. 
Jelikož požadovaná částka, 54.450 Kč, přesáhla 40.000 Kč (musí se odepisovat), nemohl být přístroj 
zakoupen z provozního rozpočtu, ale z investičního fondu. Tato investice nebyla zařazena do návrhu 
plánu investic, který byl vypracován v září 2015. 
Na základě poptávky, byly doručeny škole cenové nabídky firem, z nich vychází požadovaná výše 
čerpání IF. 
Poptávkové řízení a nákup přístroje proběhlo, dle pravidel daných zřizovatelem (vizte příloha A). 
Stav investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 22. 2. 2016 je 499.059,38 Kč. 
Ředitel školy zaslal oznámení o čerpání IF školy (vizte příloha A). Z toho důvodu je materiál předložen 
radě města pouze na vědomí. 
 
Přílohy:  A - oznámení o čerpání IF + nabídky 
 
Přijaté usnesení: 136/2016 - RM bere na vědomí oznámení ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislava Plchota 
o čerpání investičního fondu ve výši 54.450 Kč včetně DPH. 

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

12. Zásady pro poskytování dotací 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána nová směrnice S1/2016/RM Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Kuřimi. Směrnice má zajistit jednotný postup a podmínky pro poskytování 
programových a individuálních dotací z rozpočtu města Kuřimi spolkům a jiným fyzickým a právnickým 
osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost především pro občany města Kuřimi. Veškeré 
dotace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Přílohy:  A - Zásady pro poskytování dotací. S1/2016/RM 
B - formulář pro hodnocení žádosti o programovou dotaci P1 vzor 
C - formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace P2 
D - formulář pro hodnocení žádosti o individuální dotaci - návrh P3 vzor 
E - veřejnoprávní smlouva individuální 2016 P4 vzor 
F - vyhodnocení a finanční vypořádání dotace P5 vzor 
G – darovací smlouva 

 
Přijaté usnesení: 137/2016 - RM schvaluje interní směrnici S1/2016/RM Zásady pro poskytování 

dotací z rozpočtu města Kuřimi s účinností od 6. 4. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

13. Poskytnutí daru SVJ Na Královkách 929-930 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 15. 3. 2016 byla doručena žádost od Společenství vlastníků jednotek Na Královkách 929,930, 
664 34 Kuřim, Na Královkách 929/16, IČ 26278804, ve které žádají o možnost úhrady vícenákladů ve 
výši 7.849 Kč, které vznikly při revitalizaci jejich domu, konkrétně při odstranění topného potrubí 
a stavebním zapravením. Potrubí vedlo z objektu bývalé kotelny na střechu jejich domu, kde je 
umístěna expanzní nádrž. Objekt kotelny je ve vlastnictví města Kuřimi. 
Předseda společenství Ing. Jaromír Helán považuje topné potrubí za vybavení kotelny, tudíž také za 
vlastnictví města Kuřimi. Proto žádá město o úhradu nákladů s tím spojených. 
 
Vyjádření OI: 
Reaguji na požadavek obyvatel BD č. p. 929-930 Na Královkách v Kuřimi, kteří žádají příspěvek na 
práce spojené s odstraněním potrubí z bývalé kotelny Na Královkách do expanzní nádoby na střeše 
domu č. p. 929-930. Město Kuřim koupilo zmíněnou kotelnu bez technologie, kterou původní majitel 
z objektu odstranil. Následně jsme zjistili, že část potrubí, které vedlo k expanzní nádobě uličkou mezi 
kotelnou a BD č. p. 929-930, nebylo odstraněno. Protože uličku jsme koupili současně s kotelnou, při 
opravě fasády domu 929-930 jsme odstranili část potrubí na vlastní náklady. Část potrubí umístěnou 
přímo v domě si majitel domu odstranil sám. 
 
Přílohy: A – žádost 
 
Přijaté usnesení: 138/2016 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 7.849 Kč se Společenstvím vlastníků jednotek Na Královkách 
929,930, 664 34 Kuřim, Na Královkách 929/16, IČ 26278804 na úhradu 
vícenákladů, které vznikly při odstranění topného potrubí z objektu kotelny v ul. Na 
Královkách. 

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

15. Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 
2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Trtílková) 
 
Odbor obecní živnostenský úřad předkládá zprávu o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
V uvedeném období plnil odbor úkoly v souladu s organizačním řádem, příslušnými právními předpisy, 
s požadavky nadřízených složek a vedení města. 
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V průběhu roku 2015 nedošlo na odboru k žádným personálním změnám, což mělo pozitivní vliv na 
činnost odboru - kontrolní ani registrační pracovníci se nemuseli vzájemně zastupovat a mohli se 
věnovat své práci. Živnostenský zákon a související právní předpisy nezaznamenaly ve sledovaném 
období žádné zásadní změny - pouze dílčí úpravy, které nevyžadovaly žádné transformace či 
mimořádné úpravy v IS RŽP registračními pracovníky. 
 
V roce 2015 měla pokračovat spolupráce kontrolorů OŽÚ s ČOI (společné kontroly cca 1x za měsíc 
v rámci Dohody - vládní úkol). Bohužel zaměstnanci ČOI termíny neustále měnili nebo rušili, takže za 
celý rok proběhly pouze 2 společné kontroly. Mimo kontrol v rámci Dohody dostali kontroloři od 
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) za úkol překontrolovat všechny podnikatele ve správním 
obvodu, kteří mají ohlášen obor živnosti volné č. 63: Projektování elektrických zařízení, zda 
nepřesahují rozsah živnosti volné do živnosti vázané Projektová činnost ve výstavbě. Dále obdrželi od 
MPO za úkol provést ve večerních hodinách společné kontroly s Policií ČR v restauračních zařízeních, 
které vytipovala Policie ČR. V rámci akce proběhlo 5 kontrol. Průběžně pak kontrolní pracovníci 
kontrolovali označení sídel fyzických a právnických osob ve správním obvodu. 
 
Kontrolní činností pracovníků registrace i kontroly bylo odhaleno mnohé porušení živnostenského 
zákona a zvláštních právních předpisů. Živnostenský zákon ukládá pracovníkům OŽÚ zjištěná 
porušení zákonů vždy pokutovat, a to blokově nebo ve správním řízení. Ve správním a blokovém 
řízení bylo uloženo celkem 88 pokut v celkové výši 120 tisíc korun. 
 
OŽÚ spravuje také agendu spojenou s evidencí zemědělských podnikatelů dle zák. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, v platném znění. Agenda není nijak rozsáhlá (celkem 53 fyzických a právnických osob), 
a to i přesto, že novela zákona o zemědělství zrušila místní příslušnost, takže můžeme registrovat 
podnikatele s jakýmkoliv trvalým pobytem - doposud tuto možnost využili pouze 3 zemědělští 
podnikatelé. Z důvodu malé frekvence podnětů je zpracování této agendy náročné (každý úkon 
předpokládá nové nastudování „zemědělského zákona“). Jejím zpracováním se zabývají 2 
zaměstnanci OŽÚ s úvazkem 0,1 (z důvodu zastupitelnosti). 
 
Tradiční součástí Zprávy o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu je tabulka Ukazatele 
činnosti odboru, která sleduje vývoj podnikání v našem správním obvodu za poměrně dlouhý časový 
úsek, a to za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2015 (na odboru jsou k dispozici údaje od roku 1998). 
Současně ukazuje i vývoj pracovního vytížení zaměstnanců odboru (nejvíce sledovaných položek 
souvisí s činností registračních pracovníků). Kromě položek uvedených v tabulce je třeba konstatovat, 
že za rok 2015 bylo pracovníky registrace zpracováno 1.555 avíz, což jsou změny nahlášené OŽÚ 
veřejnými rejstříky (např. změny trvalého pobytu, jména, změny v obchodním rejstříku,…). 
 
Přílohy:  A - ukazatele činnosti OŽÚ-tabulky od 2003 
 
Přijaté usnesení: 139/2016 - RM bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru obecního 

živnostenského úřadu za rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

16. Zpráva o činnosti OSVO za rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. František Macek) 
 
Odbor stavební a vodoprávní předkládá zprávu o činnosti od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
 
Z personálního hlediska nedošlo na odboru k žádným změnám. Odbor tvoří 5 pracovníků včetně 
vedoucího. Tři pracovníci zajišťují činnost obecného stavebního úřadu, při čemž jeden z nich ještě 
navíc agendu památkové péče, jeden pracovník se zkráceným úvazkem (0,75) vykonává činnost 
speciálního stavebního úřadu vodoprávního a jeden pracovník zajišťuje administrativní servis. 
Dne 13. 1. 2015 byla na agendu vodoprávního úřadu provedena kontrola ze strany Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí. Kontrolní orgán konstatoval, že výkon státní správy 
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na tomto úseku je na našem odboru zajišťován na dobré úrovni. Drobné nedostatky byly uvedeny 
v protokolu, nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
Správní činnost na odboru probíhala v uplynulém roce standardně. 
V průběhu roku došlo k rekonstrukci spisoven odboru a jejich soustředění do suterénu a také ke 
kompletní rekonstrukci jedné z kanceláří. 
 
Příloha č. 1 Tabulka ukazatelů činnosti stavebního a vodoprávního odboru 
Tabulka poskytuje srovnání roků 2011 až 2015. Z tabulky je patrné, že výkon odboru je v posledních 
letech v podstatě konstantní. Plynulý nárůst výběru správních poplatků (položka 16) dokumentuje, že 
se mění struktura výstavby. Snižuje se počet územních rozhodnutí a stavebních povolení na obytné 
a rekreační objekty (nižší správní poplatky) a zvyšuje se počet povolení provozoven (dražší poplatky) 
po oživení ekonomiky v ČR. 
Mírný pokles počtu územních rozhodnutí (položka 3) a stavebních povolení (položka 4) umožnil na 
druhou stranu nárůst vykonaných kontrolních (položka 12). 
Počet odvolání a zejména jejich úspěšnost (položka 13) odráží stále se zpřísňující trend odvolacího 
orgánu (Krajského úřadu JMK) při posuzování odvolání v souvislosti s množícími se žalobami 
u správních soudů. 
 
Přílohy: A - tabulka 2015 
 
Přijaté usnesení: 140/2016 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního 

a vodoprávního za rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

17. Zpráva o činnosti OSVP za rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Odbor sociálních věcí a prevence odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku 
v samostatné působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Činnost OSVP je realizována 
v úsecích sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí prevence a krizového řízení. V rámci 
samosprávné činnosti je dominující proces komunitního plánování sociálních služeb v rámci cílových 
skupin uživatelů a jejich priorit.  
Odbor sociálních věcí a prevence v roce 2015 zajišťoval: 

 Sociální práci, sociální poradenství, sociální šetření, metodickou a koncepční činnost 
v sociální oblasti, včetně dávkových systémů sociálního zabezpečení; 

 Poskytování krizové pomoci jednotlivcům i rodinám, včetně pomoci při řešení dluhové 
problematiky;  

 Koordinaci poskytování sociálních služeb obyvatel správního obvodu; 
 Koordinaci a provádění sociální práce v rámci marginálních skupin a osob drogově závislých; 
 Koordinaci poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením; 
 Koordinaci prorodinné politiky pro správní obvod; 
 Tvorbu koncepčních materiálů pro sociální práci v rámci KPSS; 
 Správní řízení a vydávání správních rozhodnutí ve věci zvláštního příjemce důchodu; 
 Funkci veřejného opatrovníka; 
 Vydávání parkovacích průkazů pro vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou; 
 Vydávání „Euroklíčů“ pro osoby zdravotně postižené nebo rodiny s dětmi; 
 Ochranu práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu;  
 Ochranu oprávněných zájmů dětí; 
 Obnovení narušených funkcí rodiny ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti;  
 Preventivní a poradenskou činnost; 
 Zprostředkování osvojení a pěstounské péče;  
 Svěření nezl. dětí do výchovy jiných fyzických osob než rodičů; 
 Dodržování práv nezl. dětí v ústavní a ochranné výchově; 
 Péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost; 
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 Koordinaci péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby bez přístřeší;  
 Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci; 
 Koordinaci a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy obce 

s rozšířenou působností. 
 
V roce 2015 plnil odbor sociálních věcí a prevence úkoly plně v souladu s organizačním řádem úřadu 
i kompetencemi danými zákony pro výkon státní správy v přenesené a rozšířené působnosti. 
Pracovníci odboru zvládli i náročné úkoly, které souvisely s aplikací nových právních předpisů. Úsek 
OSPOD dokončil složitý úkol spočívající v konečném zpracování a aktualizaci standardů kvality práce 
na úseku sociálně-právní ochrany dětí v souladu s právními předpisy.  
Pracovníci OSVP se také pravidelně zúčastňovali metodických dnů pořádaných KÚ Jm kraje 
a seminářů v rámci jednotlivých specializovaných agend. 
Odbor sociálních věcí a prevence (dále také „OSVP") realizoval opatření a postupy v souladu 
s právními předpisy, metodikou MPSV i KÚ Jihomoravského kraje. 
 
K 31. 12. 2015 měl odbor 10 zaměstnanců s celkovým pracovním úvazkem 9,75 s tím, že jeden 
pracovní úvazek byl od února 2014 do 31. 08. 2015 plně dotován z Projektu C2, operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00012. Pracovní úvazek hrazený z Projektu LZZ, 
v podobě jedné pracovnice OSPOD, byl následně od září 2015 využit pro činnosti OSPOD a plně 
hrazen z dotace na výkon státní správy.    
 
Sociální práce ORP, komunitní plánování sociálních služeb 
V roce 2015 bylo na OSVP poskytnuto komplexní sociální poradenství a sociální pomoc při řešení 
životních situací ve159 případech, komplexní sociální poradenství včetně dávek sociální péče 
a pomoci bylo řešeno u 24 osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). 
V jednom případě byla poskytnuta opakovaná pomoc v podobě poradenství a řešení dávek sociálního 
systému osobě ve VTOS a byla sledována její postupná resocializace. Mnoha dalším osobám bylo 
pak poskytnuto základní sociální poradenství pro zajištění jejich konkrétní situace a individuálních 
potřeb. 
Osobám zdravotně postiženým bylo v roce 2015 vydáno celkem 143 parkovacích průkazů a 76 kusů 
„Euroklíčů“.  
V roce 2015 provedly sociální pracovnice 114 sociálních šetření u jednotlivců i v rodinách v rámci 
sociální práce a dále 130 sociálních šetření a jednání v rámci veřejného opatrovnictví. Sociální 
pracovnice odboru podaly celkem 58 zpráv soudům, policii, exekutorům a správním úřadům v rámci 
svých zákonných povinností souvisejících s poskytováním informací jiným subjektům. 
 
Odbor se dále podílel na realizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon ukládá 
obcím povinnost zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb a zajistit ve spolupráci s krajem 
a poskytovateli jejich dostatečnou nabídku.  
Pracovnice odboru se účastnila za město Kuřim několika setkání pracovní skupiny Koordinátoři KPSS 
21 ORP a zpracovala projektové záměry pro zařazení do Akčního plánu sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji. 
Na základě zpracování podrobného 4. komunitního plánu sociálních služeb pro období let 2015 - 2017 
plnil odbor sociálních věcí a prevence úkoly spojené s realizací a prezentací tohoto plánu, šlo např. 
o pracovní setkání skupiny pro KPSS, jednání s představiteli samosprávy z Kuřimi i okolních obcí 
správního obvodu města Kuřimi, ale i ORP Tišnov. Pokračovala spolupráce s metodiky dané oblasti. 
Zástupce OSVP pracuje v týmech Metropolitní Brněnské oblasti. Zástupce OSVP se účastní také 
pravidelných setkání Okresního multidisciplinárního týmu, v jehož rámci je řešena problematika 
spolufinancování sociálních služeb. Průběžně byly vypracovány podklady o procesu komunitního 
plánování soc. služeb v ORP Kuřim. V roce 2015 byla vytvořena minimální síť sociálních služeb 
a zároveň byla těmto službám garantována finanční spoluúčast v souvislosti se změnou zákona 
o sociálních službách, kdy byly některé kompetence přesunuty z úrovně MPSV na kraje. V rámci 
procesů optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie podílu obcí na 
spolufinancování stávajících sociálních služeb. Pracovnice OSVP se účastnila jednání 
multidisciplinárního týmu v souvislosti s tvorbou základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
pro rok 2016 a poskytnutí finančních příspěvků na spolufinancování různých druhů služeb působících 
v našem ORP. 
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Pracovnice OSVP se podílely na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Kuřimi na částečnou úhradu nákladů sociálních služeb působících na území ORP. 
Zastupitelstvu města Kuřim byl předložen zpracovaný Akční plán rozvoje sociálních služeb správního 
obvodu ORP Kuřim pro rok 2015 - 2016 v souvislosti s tvorbou minimální sítě sociálních služeb 
v našem ORP. 
 
V rámci komunitního plánování sociálních služeb proběhla v roce 2015 opakovaná jednání 
s poskytovatelem soc. služeb Betanie Brno v souvislosti se vznikem odlehčovací služby v ORP Kuřim. 
S vedením města byla také řešena problematika vzniku nové sociální služby - nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež.  
Vedoucí OSVP se zúčastňovala v roce 2015 pravidelných setkání pracovních skupin v rámci 
Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO). 
 
V roce 2015 byla také zajišťována za město Kuřim účast pracovnice OSVP na setkáních koordinátorů 
rodinné politiky a kontaktních pracovníků Family Pointů. 
V roce 2015 byl ukončen a realizován proces uzavření Licenční smlouvy pro výkon souboru práv 
duševního vlastnictví, které tvoří národní ochrannou známku Family Point, místo pro rodinu, a byla 
provedena úhrada nákladů spojených s registrací této smlouvy u Úřadu pro ochranu průmyslového 
vlastnictví v Praze. 
Průběžně je realizován prodej panenek v rámci Family Pointu v objektu Wellness Kuřim. Výtěžek je 
použit na úhradu očkovacích programů UNICEF v rozvojových zemích. 
 
Na vyžádání soudu bylo prováděno 58 sociálních šetření v souvislosti s přehodnocením zdravotního 
stavu u osob omezených a zbavených ve způsobilosti k právním úkonům. Bylo podáno 40 zpráv 
v rámci opatrovnictví a 18 zpráv o pověsti. V současné době probíhá dědické řízení u jednoho klienta 
v rámci veřejného opatrovnictví.  
Pracovníci OSVP vykonávali v roce 2015 funkci zvláštního příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi, 
zvláštního příjemce příspěvku na péči a zvláštního příjemce důchodu.  
Pracovnicím OSVP se podařilo úspěšně umístit klienta s kombinovaným postižením (hluchoněmý, 
psychiatrická diagnóza, mentální postižení) a klienta s psychiatrickou diagnózou do sociálních 
zařízení, přestože je situace s umísťováním takto postižených osob v ČR velmi obtížná. 
Byla započata spolupráce s mateřským a rodinným centrem KuřiMaTa. Mateřské centrum od nás 
obdrželo hračky z humanitární sbírky a ze sbírky zaměstnanců MěÚ. Mateřské centrum umožňuje 
sociálně slabým klientům OSPODu navštěvovat bezplatně jimi nabízené aktivity. Hračky byly také 
předány Family Pointu. 
 
Sociálně-právní ochrana dětí 
Ve správním obvodu města Kuřimi žilo k 31. 12. 2015 celkem 4 825 dětí ve věku od 0 do 18 let. 
Pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) evidují k 31. 12. 2015 celkem 330 aktivních 
případů, v nichž řešily situaci nezl. dětí. Pracovnice OSPODu byly ve 152 případech také ustanoveny 
kolizním opatrovníkem či poručníkem nezletilých dětí. Pracovnice OSPODu zastupovaly v roce 2015 
nezl. děti při soudních jednáních ve 209 případech. V roce 2015 bylo provedeno úsekem OSPOD 
celkem 459 sociálních šetření v rodinách, výchovných ústavech, dětských domovech, ve školách, 
apod. 
Pokud se týká kurately dětí a mládeže, bylo v roce 2015 řešeno kurátorkou pro děti a mládež ve 
správním obvodu města Kuřimi celkem 30 velmi problémových případů nezl. dětí. 
Výkon přímé činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je jednou z nejnáročnějších činností 
v oblasti sociální práce nejen po stránce odborné, ale zejména psychické. Pracovnicím OSPOD bylo 
proto umožněno i tajemnicí úřadu, aby pravidelně absolvovaly semináře či kurzy se zaměřením na 
sebereflexi a psychohygienu. 
 
Prevence a krizové řízení 
Pracovníci OSVP kvalitně spolupracovali i v roce 2015 s HZS JmK,  KÚ JmK, Krajským vojenským 
velitelstvím Brno, Povodím Moravy, Správou státních hmotných rezerv i obcemi správního obvodu, ale 
také s Policií ČR v rámci komplexního plnění úkonů při zajišťování úkolů krizového řízení a místních 
záležitostí veřejného pořádku v obci. Pracovníci OSVP spolupracovali intenzivně v roce 2015 
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s Vězeňskou službou ČR, Věznicí Kuřim, při zapojování osob ve VTOS do pracovních činností v rámci 
potřeb města Kuřimi. 
Pracovník OSVP se zúčastňoval porad a seminářů se zaměřením na prevenci a práci s romskými 
obyvateli a marginálními skupinami. 
 
Spolupráce s jinými subjekty 
V roce 2015 nadále probíhala kvalitní spolupráce OSVP s psychologem v rámci psychologického 
poradenství a diagnostiky rodin se zaměřením na posílení rodičovských rolí a ochranu nezl. dětí. 
Pokračovala kvalitní spolupráce a součinnost také s dětskými domovy, výchovnými ústavy pro děti 
a mládež, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, krizovými centry, středisky výchovné péče 
a speciálními pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími zařízeními či 
subjekty, které řeší problémy nezletilých dětí v rámci sanace rodiny nebo pomoci při narušeném vývoji 
a výchově dětí. 
V průběhu roku 2015 plnil odbor další mimořádné úkoly spojené s jeho činností, např. byla 
zorganizována opět s velkým úspěchem humanitární sbírka, proběhly opakovaně besedy s osobami 
ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci jejich resocializace. Odbor také zajišťoval lektorskou účastí 
konferenci sociálních pracovníků pořádanou FN Brno-Bohunice pro sociální pracovníky 
zdravotnických zařízení, ústavů soc. péče, center sociálních služeb, domů s pečovatelskou službou 
a domovů pro seniory v rámci celé ČR a podílel se lektorsky na spolupráci se Sdružením 
pěstounských rodin při přípravě pěstounů a osvojitelů. Odbor se v roce 2016 zapojil také do 
celostátního projektu Intervenčních center pro oblast domácího násilí (za oblast SPOD) formou 
přípravy prezentací a komentářů, které budou využity v rámci preventivní, celostátní kampaně v ČR 
proti domácímu násilí. 
V roce 2015 pracovnice OSVP pokračovaly ve spolupráci s Oblastní charitou Tišnov, Oblastní charitou 
Brno a Oblastní charitou Blansko a Sdružením pěstounských rodin v Brně v rámci uzavíraných dohod 
s pěstouny. Dále pokračovala odborná spolupráce s občanskými sdruženími Ratolest, Triáda, 
Spondea a Trialog, také Domy na půli cesty SOS Dětské vesničky v Brně, v Pohořelicích a v Květné 
i Poličky. 
Pokračuje dlouholetá a kvalitní spolupráce pracovnic odboru s Věznicí v Kuřimi v rámci lektorské 
činnosti z oblasti provádění sociálního zabezpečení, dávek pojistného a nepojistného systému 
a v rámci procesu resocializace osob ve VTOS. 
 
Přijaté usnesení: 141/2016 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí 

a prevence za rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

18. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Název (předmět) zakázky: Kuřim, ul. Tyršova a Tišnovská - zaměření veřejného 

osvětlení, polohopisu a výškopisu 
Evidenční číslo zakázky:  III-OI-2016-002 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu z roku 2015 bylo zajišťujícím odborem - OI realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Kuřim, ul. Tyršova a Tišnovská - zaměření veřejného osvětlení, polohopisu 
a výškopisu“. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 12 uchazečů. Při otevírání 
obálek nebyla žádná nabídka vyřazena. 
Na základě zhodnocení ostatních získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí 
(S. Bartoš, Mgr. Ing. D. Sukalovský a Mgr. D. Montagová) doporučena radě města jako nevhodnější 
nabídka společnosti GK GEO2007 s.r.o., se sídlem Vrchní 1, Velké Němčice, IČ 27736458 v celkové 
hodnotě 20.521 Kč. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města z ORG 9 057 000000. 
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Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
B - návrh smlouvy o dílo 

 
Přijaté usnesení: 142/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, ul. Tyršova a Tišnovská - 
zaměření veřejného osvětlení, polohopisu a výškopisu“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností GK GEO2007 s.r.o., se sídlem Vrchní 1, Velké 
Němčice, IČ 27736458, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
20.521 Kč. 

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

19. Jaromír Svítil - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Jaromír Svítil, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 900/4 
umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, 
který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavírána v režimu 
nájemních smluv na dobu určitou tří měsíců. 
Dne 4. 4. 2016 požádal o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh 
na nájemném a úhradách za služby za měsíce leden a únor 2016, který ke dni 31. 3. 2016 činí částku 
xxxxx Kč. Nájemné za měsíc březen 2016 uhradil pan Svítil řádně v termínu. Pan Svítil navrhuje 
měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. Úroky z prodlení a poplatek z prodlení budou řešeny samostatně po 
zaplacení jistiny. 
Již v loňském roce byl panu Svítilovi schválen splátkový kalendář, který byl řádně doplacen. 
 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Přijaté usnesení: 143/2016 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Jaromírem 

Svítilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném a úhradách za služby za byt č. 900/4 v ul. Na 
Královkách, umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 
900, 901, který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim ve výši 
xxxxx Kč. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání se vzdálil D. Holman, přítomni 4 členové rady. 
 
 
 

20. Pronájem nebytového prostoru č. 844/9 - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
. Jedná se o obchodní 

prostor na náměstí Osvobození. Současný nájemce nebytového prostoru, Ing. Kasim Al-Dury, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 49487477, podal dne 30. 3. 2016 výpověď nájmu nebytového prostoru. 
Dle nájemní smlouvy č. 299/2004 činí výpovědní lhůta tři měsíce, pan Al-Dury tedy ukončí provoz 
prodejny ke dni 30. 6. 2016. 
 



 
 

 

18 

RM na své schůzi dne 24. 2. 2016 schválila záměr na pronájem tohoto nebytového prostoru. Záměr 
byl na úřední desce zveřejněn dne 1. 3. 2016, termín pro podávání nabídek byl stanoven na den 31. 
3. 2016. Žádná nabídka však nebyla podána. 
 
OMP pro informaci uvádí, že záměr byl zveřejněn jak na serveru SReality, tak v regionálním deníku - 
Brněnský deník. 
 
OMP navrhuje schválit záměr na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 znovu. 
 
Přílohy: A - záměr 
 
Přijaté usnesení: 144/2016 - 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 , L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

21. SV Technics s.r.o. – smlouva o umístění a provedení stavby 
„Stavební úpravy objektu č.p.1016, ul. Wolkerova Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Mgr. Ladislav Ambrož požádal na základě plné moci od společnosti SV Technics s.r.o. o uzavření 
smlouvy o umístění a provedení stavby na pozemcích ve vlastnictví města Kuřimi. Konkrétně se jedná 
o stavbu „Stavební úpravy objektu č.p.1016, ul. Wolkerova Kuřim“, kdy investor plánuje mimo jiné 
vybudovat nový sjezd z ul. Wolkerova a vodovodní přípojku (na pozemku parc. č. 1389/1) a dále 
úpravu stávajícího sjezdu z ul. Otevřená na pozemku parc. č.1432 (spočívající ve vybudování 
varovného pásu šířky 0,4 m včetně přechodových obrub). Realizací těchto stavebních úprav budou 
dotčeny i pozemky v majetku města a to parc. č. 1389/1 a 1432 vše v k. ú. Kuřim - vizte př. A, B. 
Výše uvedené stavební úpravy jsou specifikované v projektové dokumentaci vyhotovené generálním 
projektantem Ing. Petrem Řezníčkem, IČ 67550045 z roku 2015, čís. arch. 3-2015. Vlastní sjezd na 
místní komunikaci je řešen v projektové dokumentaci firmy Gefab s.r.o. z ledna 2015. 
 
OI nemá k předložené projektové dokumentaci námitek. 
OMP doporučuje pro stavební řízení uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku“ za 
jednorázový poplatek ve výši 10 000 Kč bez DPH. 
 
Poplatek ve stejné výši schválila RM dne 18. 11. 2015 usnesením č. 647/2015 a dne 16. 12. 2015 
usn. č. 692/2015. 
647/2015 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Zpevněné plochy“ se 
společností CD GROUP s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Brno, IČ 63474115, kterou bude částečně 
dotčený pozemek parc. č. 2635/1 v k. ú. Kuřim dle přílohy, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
692/2015 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Komunikace a inženýrské 
sítě na p. č. 2698/1“ se společností Kuřimská průmyslová, s.r.o., se sídlem Chochola 1202/12, Brno, 
IČ 29355010, kterou bude částečně dotčen pozemek parc. č. 798/1 v k. ú. Kuřim dle přílohy. 
 
Přílohy: A - výkres zpevněných ploch 

B - kopie katastrální mapy 
C - smlouva o umístění a provedení stavby na pozemku 
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Přijaté usnesení: 145/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby 
„Stavební úpravy objektu č. p. 1016, ul. Wolkerova Kuřim“ se společností SV 
Technics s.r.o., se sídlem Dalimilova 1788/63, Královo Pole, Brno, IČ 28296737, 
kterou budou částečně dotčeny pozemky parc. č. 1389/1 a parc. č. 1432 vše v k. ú. 
Kuřim dle přílohy, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský , L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM 16:05 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 6. 4. 2016 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 3. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 ZEPO Bořitov - nájemní smlouva 
 2A - nájemní smlouva 
 2B - dohoda o ukončení NS 2010O0040 
 2C - příloha ke smlouvě 
2/1 ZEPO Bořitov – nájemní smlouva 
3 Vyřazení majetku 
 3A - vyřazovací protokoly 
4 ČD Telematika a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku 

Kuřim – Tišnov“ 
 4A - situace 
 4B - smlouva 
 4C - dotčení pozemků-př. č. 2 ke smlouvě 
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5 E. ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk chat. lok. 
Slavička“ 

 5A - situace 
 5B - smlouva 
5/1 E. ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk chat. lok. 

Slavička“ 
6 Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016 
 6A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 6B - tabulka hodnocení 
 6C - protokol o otevírání obálek 
 6D - kontrola úplnosti nabídek 
7 PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení projektanta 
 7A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 7B - návrh SOD 
8 Přeložka trasy kabelové televize u ZŠ Jungmannova, vyčlenění 
 8A - nabídka 
 9B - nabídka 
9 Bezpečnost dopravy v křižovatce ul. Zahradní a ul. Nádražní  
 9A - mapa ul. Zahradní - Nádražní 
 9B - situace ul. Zahradní - Nádražní 
 9C - foto 
10 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 7. 3. 2016 
 10A - zápis komise dopravy 
11 Oznámení o čerpání IF - ZŠ Tyršova 
 11A - oznámení o čerpání IF + nabídky, kráječ 
12 Zásady pro poskytování dotací 
 12A - zásady pro poskytování dotací S1 2016 RM 
 12B - formulář pro hodnocení žádosti o programovou dotaci P1 vzor 
 12C - formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace P2 
 12D - formulář pro hodnocení žádosti o individuální dotaci - návrh P3 vzor 
 12E - veřejnoprávní smlouva individuální 2016 P4 vzor 
 12F - vyhodnocení a finanční vypořádání dotace P5 vzor 
 12G – darovací smlouva 
13 Poskytnutí daru SVJ Na Královkách 929-930 
 13A - žádost 
14 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2015 
 14A - výroční zpráva 2015 
14/1 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2015 
14/2 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2015 
15 Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 2015 
 15A - ukazatele činnosti OŽÚ-tabulky od 2003 
16 Zpráva o činnosti OSVO za rok 2015 
 16A - tabulka 2015 
17 Zpráva o činnosti OSVP za rok 2015 
18 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
 18A - zpráva 
 18B - návrh smlouvy o dílo 
19 Jaromír Svítil - splátkový kalendář 
20 Pronájem nebytového prostoru č. 844/9 - záměr 
 20A – záměr 
21 SV Technics s.r.o. – smlouva o umístění a provedení stavby „Stavební úpravy objektu 

č. p. 1016, ul. Wolkerova Kuřim“ 
 21A - výkres zpevněných ploch 

21B - kopie katastrální mapy 
21C - smlouva o umístění a provedení stavby na pozemku 


