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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 11/2016 konané dne 4. 5. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 

 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:11 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 27. 4. 2016 

2 Roman Maňoušek, Kuřim – příkazní smlouva 

3 KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, záměry 

3/1 KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, záměry 

3/2 KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, záměry 

3/3 KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, záměry 

4 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro 
novostavbu RD na pozemku p. č. 1873/7 v k. ú. Kuřim“ 

5 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „VPIC Kuřim – parkoviště Komenského“ 

6 Studie dopravy v klidu pro oblast ul. Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová v Kuřimi - 
varianta B 

7 Uzavřením rámcové smlouvy o zprostředkování benefitů 

8 Prodej osobního auta 

9 Žádost o schválení Smlouvy o reklamní spolupráci 

10 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 

11 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 

12 Informace o ukončení spolupráce s městem Židlochovice v oblasti regionální činnosti 

13 Užívání nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou 

14 Žádost o finanční příspěvek 

15 Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 

16 OVEKO a.s. – pacht pozemku pod Zlobicí 
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17 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na "Doplnění protierozního pásu rekreačními 
prvky" 

18 Výměna bytu č. 828/1, ul. Zborovská 

18/1 Výměna bytu č. 828/1, ul. Zborovská 

19 Výměna bytu č. 853/5, ul. Školní 

20 Nebytový prostor č. 843/9 a č. 841/10, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 

21 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 27. 4. 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: 179/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 27. 4. 

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

2. Roman Maňoušek, Kuřim – příkazní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 20. 4. 2016 schválila dohodu o postoupení práv a povinností vyplývajících 
z nájemní smlouvy k bytu mezi panem Romanem Maňouškem, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a panem Richardem Štěpánkem, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx a souhlasila s výměnou nájemců 
v bytech. 
OMP doporučil RM schválit výměnu nájemců v případě, že na žádném bytě nebude váznout dluh na 
nájemném a zálohách na služby. Vzhledem k tomu, že pan Maňoušek k dnešnímu dni (27. 4. 2016) 
stále dluží na nájemném a zálohách na služby částku ve výši xxxxx Kč, zatím k výměně nájemců 
v bytech nedošlo. OMP předpokládá, že nebude uhrazen ani nájem za měsíc duben 2016 ve výši 
xxxxx Kč. 
 
Pan Maňoušek měl tělesně postiženou matku, která v červenci loňského roku zemřela. V roce 2010 
dostala paní Maňoušková příspěvek ve výši xxxxxxx Kč na opatření zvláštní pomůcky - schodolez 
Vecom, model T09. Pořizovací cena schodolezu byla 77.000 Kč (vizte fotografie). Po úmrtí invalidní 
osoby se ani příspěvek ani samotná pomůcka nevrací, ale zůstává dědici, který s ní může jakkoli 
nakládat. Pan Maňoušek navrhl OMP prodej schodolezu s tím, že získané finance by byly použity na 
úhradu dluhu. Pan Maňoušek však není schopen prodej pomůcky sám zrealizovat. 
OMP navrhuje s panem Maňouškem uzavřít příkazní smlouvu, na základě které město nechá 
schodolez opravit - vyměnit baterie, provést servis (dle informací firmy Vecom bude oprava stát cca do 
5.000 Kč) a dále se pokusí schodolez odprodat. Z kupní ceny budou následně uhrazeny dluhy pana 
Maňouška. OMP předpokládá, že by se po opravě mohla prodejní cena pohybovat cca od 25.000 Kč 
výše (dle inzerátu nalezeného na internetu, kde se obdobný schodolez nabízí za cenu právě 
25.000 Kč). 
Zbylé finanční prostředky získané z prodeje schodolezu bude OMP panu Maňouškovi uvolňovat 
postupně za účelem úhrady nájemného a záloh na služby. V budoucnu by měl pan Maňoušek hradit 
nájemné ze sociálních dávek. 
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Přílohy: A – foto - schodolez Vecom T-09 
B – foto - schodolez Vecom T-09 
C - příkazní smlouva - Maňoušek 

 
Přijaté usnesení: 180/2016 - RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy s panem Romanem 

Maňouškem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, ve věci opravy, servisu 
a prodeji schodolezu Vecom, model T-09. 

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

3. KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, 
záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim připravuje rekonstrukci Kulturního domu Kuřim (dále jen „KD“). Dle posledních informací 
nebude rekonstrukce započata dříve než na podzim 2016. 
Pan David Hedbávný, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, IČ 74323806, byl nájemcem nebytového 
prostoru o výměře 132,95 m

2
 - herny - umístěného v objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí 

pozemku parc. č. 1808 o výměře 1189 m
2
 - zast. plocha, obč. vybavenost, a dále nájemcem části 

pozemku parc. č. 1811 o výměře 30 m
2
, vše v obci a k. ú. Kuřim, k provozování letní zahrádky. 

Pan Hedbávný požádal o pronájem výše uvedeného nebytového prostoru a části pozemku s tím, že 
by chtěl provoz herny a letní zahrádky zahájit co nejdříve. Dle sdělení pana Hedbávného budou 
v herně umístěny 3 výherní automaty. 
OMP navrhuje nyní uzavřít s panem Davidem Hedbávným nájemní smlouvu k nebytovému prostoru - 
herna klub Pohoda - na dobu určitou ve smyslu § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to od 
5. 5. 2016 do 31. 5. 2016, a současně ve smyslu § 39 odst. 1 zákona o obcích vyhlásit záměr na 
pronájem předmětného nebytového prostoru. Případný smluvní vztah bude uzavřen do 31. 10. 2016. 
Stejný postup navrhuje OMP aplikovat také v případě pronájmu části pozemku parc. č. 1811 k. ú. 
Kuřim. 
Nájemné v nebytovém prostoru navrhuje OMP ve výši 99,40 Kč/m

2
/měs.; jedná se o výši nájemného, 

za kterou byl panu Hedbávnému nebytový prostor pronajat v roce 2014 zvýšenou o koeficient inflace 
za rok 2015, který činil 0,3 %. 
Nájemné k části pozemku navrhuje OMP ve výši 25 Kč/m

2
/měs., tj. 9.000 Kč/rok (obdobně jako 

u ostatních pronájmů letních zahrádek). 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva od 5. 5. 2016 do 31. 5. 2016 – nebyt. prostor 

B - nájemní smlouva od 5. 5. 2016 do 31. 5. 2016 - zahrádka 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:22 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – p. Hedbávný žádá o snížení nájmu. 
J. Viktorinová – nájem je přiměřený a nechala by ho v této výši. 
D. Holman – uvnitř bude mít výherní automaty i hrací automaty. 
 
Přijaté usnesení: 181/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru o výměře 132,95 m
2
 umístěného v objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim), který je součástí pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem 
Davidem Hedbávným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, za 
nájemné ve výši 11.510 Kč na dobu určitou od 5. 5. 2016 do 31. 5. 2016. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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3/1. KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, 
záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 182/2016 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 

132,95 m
2
 umístěného v objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí pozemku 

p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2016 
za nájemné 99,40 Kč/m

2
/měs. panu Davidu Hedbávnému, trvale bytem xxxxxxxxx 

xxx, Kuřim, IČ 74323806 za účelem provozování herny - klubu Pohoda. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

3/2. KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, 
záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 183/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

části pozemku parc. č. 1811 k. ú. Kuřim o výměře 30 m
2
, s panem Davidem 

Hedbávným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, za nájemné ve 
výši 653,20 Kč, na dobu určitou od 5. 5. 2016 do 31. 5. 2016, za účelem zřízení 
letní zahrádky. 

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

3/3. KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, 
záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 184/2016 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1811 k. ú. 

Kuřim o výměře 30 m
2
 na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2016 za nájemné 

3.750 Kč panu Davidu Hedbávnému, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
IČ 74323806 za účelem zřízení letní zahrádky. 

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

4. RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní 
přípojka pro novostavbu RD na pozemku p. č. 1873/7 v k. ú. Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manželé Kubicovi, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, jako investoři stavby „STL plynovodní přípojka pro 
novostavbu RD na pozemku p. č. 1873/7 v k. ú. Kuřim“ zaslali městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
plynovodní přípojky k RD postavenému na pozemku parc. č. 1873/7 v k. ú. Kuřim na ul. Sv. Čecha - 
vizte př. A. 
 
Část plynovodní přípojky je uložena v pozemku parc. č. 1904/2 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví 
města Kuřimi. Podmínkou předání plynovodní přípojky společnosti RWE GasNet, s.r.o. je zřízení 
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věcného břemene k městskému pozemku parc. č. 1904/2 v k. ú. Kuřim. Za účelem zřízení věcného 
břemene byl vyhotovený GP č. 3337-84/2016 ze dne 31. 3. 2016 - vizte př. B. 
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou RWE GasNet, s.r.o. 
jako oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene na 
pozemku parc. č. 1904/2 v k. ú. Kuřim dle GP č. 3337-84/2016 v délce 1,25 m - vizte příloha B. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za každý 
započatý běžný metr liniové stavby tj. 500 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
investor - manž. Kubicovi. 
 
Smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 185/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3337-84/2016 na pozemku parc. č. 1904/2 v k. ú. Kuřim. 
Náklady na zřízení věcného břemene ponesou investoři stavby - manž. Ing. Jan 
Kubica a Ing. Miroslava Kubicová, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč 
bez DPH za běžný metr liniové stavby tj. 500 Kč bez DPH. 

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

5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „VPIC Kuřim – parkoviště Komenského“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „parkoviště na ul. Komenského“ (investor - město Kuřim) bude provedena přeložka 
podzemního komunikačního vedení. Vlastník komunikačního vedení - Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. požaduje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v nové trase na pozemku parc. 
č. 2291/1 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města Kuřimi - vizte příloha A, B.  
 
Na základě výše uvedeného OMP a OI uzavření smlouvy doporučuje. 
 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 100 Kč 
bez DPH (investorem stavby je město Kuřim). 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: 186/2016 - RM schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, 

údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3, 
IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na pozemku 
parc. č. 2291/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na její 
zřízení ponese investor - město Kuřim. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
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služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 

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

15. Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Wellness Kuřim s.r.o. zastoupená Ing. Janem Sojkou uzavřela s městem Kuřim smlouvu o výpůjčce 
části pozemku parc. č. 2985/2 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
 za účelem dalšího využívání 

marketingovými partnery společnosti Wellness Kuřim - viz příloha A. Jedná se o pozemek naproti 
vstupu do wellness. Na pozemku je umístěna rampa s vystaveným automobilovým modelem. 
Smlouva o výpůjčce skončí 30. 6. 2016. Ing. Sojka požádal o prodloužení doby výpůjčky. 
 
Protože předmět výpůjčky může kolidovat s budoucí výstavbou „hotelu“ (přeložka trafostanice), 
OI doporučuje vypůjčit pozemek zatím na rok.  
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 187/2016 - RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 2985/2 k. ú. 

Kuřim o výměře 24 m
2
 ve prospěch společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem 

Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380, na dobu určitou do 30. 6. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

16. OVEKO a.s. – pacht pozemku pod Zlobicí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost OVEKO a. s. v roce 2011 uzavřela s městem Kuřim smlouvu o nájmu pozemku parc. 
č. 3742/1 v k. ú. Kuřim o výměře 5.222 m

2
 za účelem jeho užívání k zemědělskému využití, produkci 

pícnin a pastvě ovcí. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let za nájemné ve výši 
0,15 Kč/m

2
/rok (1.500 Kč/ha/rok). Jedná se o pozemek pod Zlobicí - vizte příloha A. 

Nájemní smlouva skončí 30. 6. 2016. Společnost OVEKO a. s. požádala o prodloužení doby v nájmu. 
 
OMP doporučuje (po rekodifikaci občanského zákoníku) uzavřít pachtovní smlouvu na dobu určitou 
pěti let a pachtovné zvalorizovat o 7,3 % (což je součet inflace za 5 let). Navýšené pachtovné by činilo 
0,16 Kč/m

2
/rok (1.610 Kč/ha/rok). 

 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 188/2016 - RM schvaluje záměr propachtovat pozemek parc. č. 3742/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře 5.222 m
2
 za účelem jeho užívání k zemědělskému využití, 

produkci pícnin a pastvě ovcí, společnosti OVEKO a.s., se sídlem Ptašínského 
308/5, Ponava Brno, IČ 26217678 na dobu určitou pěti let, za pachtovné ve výši 
0,16 Kč/m

2
/rok bez valorizace. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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18. Výměna bytu č. 828/1, ul. Zborovská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 17. 3. 2016 nabídku obecního bytu č. 828/1 umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 828, 829, 830 v ul. Zborovská, který je součástí pozemku 
parc. č. 1832, vše v obci a k. ú. Kuřim, na základě Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku 
města č. P1/2016/ZM, stávajícím nájemcům k výměně. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 30. 3. 2016. O výměnu bytu požádali tři zájemci - 
paní Miroslava Kobzová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, paní Soňa Sarojanová, bytem xxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim a manž. Zedníčkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Dne 27. 4. 2016 proběhlo výběrové 
řízení na obsazení této bytové jednotky. K dohodě zúčastněných nedošlo, takže o vítězi rozhodla 
„obálková metoda“. Vítězi se stali manž. Zdeněk a Dagmar Zedníčkovi s nabídnutou částkou ve výši 
xxxxxxx Kč, která byla na účet MěÚ Kuřim přijata dne 29. 4. 2016. Manž. Zedníčkovi se chtějí 
přestěhovat k 1. 6. 2016. S manž. Zedníčkovými je nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou. 
OMP uzavře s nájemci i v novém bytě smlouvu na dobu neurčitou. Stávající smlouvu je nutné ukončit 
dohodou. 
 
Vzhledem k tomu, že byt prošel rekonstrukcí (nové etážové topení, nová plastová okna, rekonstrukce 
koupelny, nová kuchyňská linka) navrhuje OMP mírně zvýšit nájemné za 1 m

2
. Navrhovaná výše 

nájemného činí 65 Kč/m
2
 (oproti stávajícímu 56 Kč/m

2
). Nájemné za celý byt č. 828/1 se zvýší 

měsíčně o cca 445 Kč. Toto zvýšení bylo s potenciálními nájemci bytu osobně projednáno a vyslovili 
s ním souhlas. 
 
Přijaté usnesení: 189/2016 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Zdeňkem 

a Dagmar Zedníčkovými, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. 874/10 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 874, 875 
v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1829, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, a to dohodou ke dni 31. 5. 2016. 

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

18/1. Výměna bytu č. 828/1, ul. Zborovská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 190/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Zdeňkem a Dagmar 

Zedníčkovými, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 828/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 828, 829, 830 
v ul. Zborovská, který je součástí pozemku parc. č. 1832, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

19. Výměna bytu č. 853/5, ul. Školní 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 17. 3. 2016 nabídku obecního bytu č. 853/5 umístěného ve 
II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 851, 852, 853 v ul. Školní, který je součástí pozemku parc. 
č. 1934, vše v obci a k. ú. Kuřim, na základě Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města 
č. P1/2016/ZM, stávajícím nájemcům k výměně. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 6. 4. 2016. O výměnu bytu požádali čtyři zájemci - 
paní Soňa Sarojanová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, paní Ivana Růžičková, bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim, paní Danuše Juliana Wagnerová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a paní Anna Ivanová, 
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bytem xxxxxxxxx Kuřim. Dne 27. 4. 2016 proběhlo výběrové řízení na obsazení této bytové jednotky. 
K dohodě zúčastněných nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stala paní 
Soňa Sarojanová s nabídnutou částkou ve výši xxxxxxxx Kč, která byla na pokladně MěÚ Kuřim 
zaplacena dne 2. 5. 2016. Paní Sarojanová se chce přestěhovat k 1. 6. 2016. S paní Sarojanovou je 
nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou - do 31. 5. 2016. OMP uzavře s nájemcem i v novém bytě 
smlouvu na dobu určitou. 
 
Vzhledem k tomu, že byt prošel částečnou rekonstrukcí (rekonstrukce koupelny, nová kuchyňská 
linka, linoleum) navrhuje OMP mírně zvýšit nájemné za 1 m

2
. Navrhovaná výše nájemného činí 

60 Kč/m
2
 (oproti stávajícímu 56 Kč/m

2
). Nájemné za celý byt č. 853/5 se zvýší měsíčně o cca 230 Kč. 

Toto zvýšení bylo s potenciálním nájemcem bytu osobně projednáno a vyslovil s ním souhlas. 
 
Přijaté usnesení: 191/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Soňou Sarojanovou, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 853/5 
umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 851, 852, 853 v ul. 
Školní, který je součástí pozemku parc. č. 1934, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu 
určitou do 31. 5. 2017 za nájemné ve výši 60 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

20. Nebytový prostor č. 843/9 a č. 841/10, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: 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 a č. 843/9. 
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. 
 
Mezi panem Josefem Čaňkem a společností RAPO BRNO, s.r.o., se sídlem Tišnov, Mrštíkova 356, 
IČ 60738677 proběhlo jednání o prodeji podniku pana Čaňka s tím, že na společnost RAPO BRNO 
s.r.o. současně přejde i nájem nebytových prostor, ve kterých bude zachován prodej potravin. 
Společnost RAPO BRNO s.r.o. mj. provozuje maloobchodní síť Brněnka. Společnost RAPO BRNO 
s.r.o. požádala dne 23. 3. 2016 město o souhlasné stanovisko týkající se převodu nájmu výše 
uvedených nebytových prostor. 
Na základě dalších jednání mezi panem Čaňkem a společností RAPO BRNO s.r.o. odstoupila 
společnost RAPO BRNO s.r.o. od výše zmíněné varianty koupě podniku a požádala město o nájem 
výše uvedených nebytových prostor. 
Jelikož na záměry na pronájem nebytových prostor č. 841/10 a č. 843/9, které byly na úřední desce 
zveřejněny v době od 1. 3. 2016 do 1. 4. 2016 (schválené usn. RM č. 88/2016 a č. 89/2016 ze dne 24. 
2. 2016) nikdo nezareagoval, navrhuje nyní OMP schválit adresný záměr na pronájem těchto 
nebytových prostor. 
 
Pan Čaněk má dle nájemní smlouvy a dle výpočtového listu v nájmu nebytové prostory o celkové 
výměře 550,05 m

2
. Tato výměra vychází ze Změny prohlášení vlastníka, jejíž vklad byl do katastru 

nemovitostí zapsán dne 7. 1. 2000. Dle informací předsedy společenství vlastníků bytového domu 
č. p. 839 - 844 je tato změna prohlášení vlastníka nepřesná a připravuje další změnu s aktuálními 
výměrami podlahových ploch všech bytů, nebytových prostor a společných částí domu. Záměr na 
pronájem nebytových prostor, který OMP navrhuje schválit, však výměrou podlahové plochy 
nebytových prostor vychází z dokumentace vypracované v únoru 2014 firmou TIPRO projekt, s.r.o., 
Brno k akci „Výměna oken a výkladců na nám. Osvobození a Bezručově čtvrti (prodejna „zdravé 



 
 

 

9 

výživy“) v Kuřimi“. Dle této dokumentace činí výměra nebytového prostoru č. 841/10 - 398,44 m
2
 

a výměra nebytového prostoru č. 843/9 - 134,24 m
2
. Celková budoucí pronajímaná plocha činí tedy 

532,68 m
2
. 

 
Pan Čaněk hradí v současné době nájemné ve výši 81,17 Kč/m

2
/měs., tj. 44.646 Kč/měs. Protože 

bude dle zmíněné dokumentace pronajímáno o cca 18 m
2
 méně a společnost RAPO BRNO s.r.o. 

počítá se stejnou výší nájmu, navrhuje OMP mírně zvýšit nájemné za 1 m
2
/měs., a to na výši 

nájemného 83,80 Kč/m
2
/měs., tj. 44.639 Kč/měs. 

 
Přijaté usnesení: 192/2016 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor č. 841/10 

o výměře 398,44 m
2
 a č. 843/9 o výměře 134,24 m

2
, umístěných 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, společnosti RAPO BRNO s.r.o., 
se sídlem Mrštíkova 356, 666 01 Tišnov, IČ 60738677, na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 83,80 Kč/m

2
/měs. + zálohy na 

služby, za účelem provozování prodejny potravin. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešla v 14:50 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

6. Studie dopravy v klidu pro oblast ul. Otevřená, Wolkerova, Příční, 
Nová v Kuřimi - varianta B 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Rada města uložila odboru investičnímu zpracovat studii dopravy v klidu (parkování) pro oblast ul. 
Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová. 
Ing. Jiří Bajer předložil tuto studii ve variantě A, ve které byly zapracovány požadavky města. 
Poté následovala jednání ohledně parkovacích stání s majitelem pozemků parc. č.  1418/2 a 1419/2 
v k. ú. Kuřim. Výsledek byl postoupen k posouzení do komise dopravy, která doporučila: 
- ulici Wolkerovu a Novou v režimu zóna 30 a ulici Příční jako obytnou zónu, 
- na ulici Otevřené ponechat šířkové uspořádání chodníku 2 m, 
- na ulici Wolkerova přeřešit parkovací stání tak, aby došlo k nárůstu počtu parkovacích stání (kolmá 
stání, popřípadě šikmá), 
- na ulici Příční umístit parkovací stání v místě navrhovaného umístění kontejnerů a kontejnery 
ponechat v co nejvíce původní poloze, 
- zapracovat chodník podél bytového domu z ulice Wolkerova do ulice Příční (stávající vyšlapaná 
pěšina). 
 
Ing. Jiří Bajer předložil cenovou nabídku na tyto nové požadavky ve variantě B za cenu 23.232 Kč 
včetně DPH. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:00 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – posoudit se musí celé území. V ul. Otevřené musí zůstat podélné parkování, protože se 
nedohodlo jinak. Budeme se snažit přeprojektovat panelovou cestu v ul. Příční, ale bude to na dobu 
delší 5 let. 
D. Sukalovský – materiál stahuje z jednání, vše se musí pořádně projednat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje vyčlenění částky 23.232 Kč včetně DPH na Studii dopravy v klidu 

(parkování) pro oblast ul. Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová v Kuřimi - varianta B, 
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zpracovatel Ing. Jiří Bajer, Venhudova 25, 613 00 Brno z ORG 1 008 000 000 
Studie a projekty. 

 
 
 

7. Uzavřením rámcové smlouvy o zprostředkování benefitů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Zastupitelstvo města schválilo úpravu Statutu sociálního fondu tak, že určité zaměstnanecké výhody je 
možné čerpat formou poukázek, o které je mezi zaměstnanci úřadu zájem. Spolupráce byla 
projednána se společností Sodexo Pass Česká republika a.s. Pro zahájení odběru poukázek je 
potřeba uzavřít rámcovou smlouvu, kterou předkládáme ke schválení. Dodávky poukázek jsou 
zdarma, město uhradí skutečnou nominální hodnotu poukázky a poštovné. 
 
Přílohy: A - rámcová smlouva 

B - podmínky - příloha 1a 
C - ceník základní 
D - reklamační řád 
E - ceník individuální 

 
Přijaté usnesení: 193/2016 - RM souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o zprostředkování benefitů 

se společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150 00 
Praha 5 - Smíchov, IČ 61860476 se změnou - bez poplatku za zprostředkování. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešel v 15:28 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

8. Prodej osobního auta 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Úřadový osobní automobil Škoda Fabia, RZ 4B6 8011, je již v havarijním stavu a navrhujeme jej tedy 
prodat a vyřadit z majetku města. O automobil projevila zájem paní Petra Jaschková, bytem xxxxxxx 
xxx, 664 71 Vev. Bítýška, která by automobil odkoupila za cenu 18.150 Kč. 
V příloze předkládáme kupní smlouvu ke schválení. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o prodeji ojetého motorového vozidla 

s paní Petrou Jaschkovou, bytem xxxxxxxxxxxxx 664 71 Vev. Bítýška, za cenu 
18.150 Kč. 

 
 
 

9. Žádost o schválení Smlouvy o reklamní spolupráci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM návrh smlouvy o reklamní spolupráci se společností PERROS Communication s.r.o 
z Hradce Králové. 
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Společnost oslovila kulturní oddělení knihovny s nabídkou provozování filmové reklamy před 
promítáním filmů v rámci Letního kina na nádvoří kuřimského zámku. Jedná se o smlouvu rámcovou, 
která bude podkladem pro dílčí smlouvy (měsíční) a následnou fakturaci zadavateli. 
Poskytovatel má právo odmítnout jakoukoliv formu reklamy zadavatele (klienta zadavatele) v případě, 
že její obsah nebo význam odporuje právním předpisům. 
Trvání smlouvy: 1 rok od podpisu oběma smluvními stranami. 
Zajištění podmínek ze strany poskytovatele: Jiří Brabec, Aleš Mařa. 
 
Přílohy: A - smlouva o reklamě 
 
Přijaté usnesení: 194/2016 - RM schvaluje Smlouvu o reklamní spolupráci se společností PERROS 

Communication s.r.o., sídlem Havlíčkova 400/12, 500 02 Hradec Králové, 
IČ 02720663, na dobu jednoho roku. 

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

10. Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM smlouvu s agenturou Paleta - APPLAUSE booking, která zastupuje skupiny: Zrní 
a Poletíme? 
 
Koncert kapel se uskuteční 5. srpna 2016 na nádvoří zámku v Kuřimi. Cena koncertu je xxxxxx + DPH 
(celkem asi xxxxxx Kč) a bude hrazena z rozpočtu Městské knihovny-Klubu Kotelna. Nocleh, 
občerstvení a ozvučení koncertu bude hrazeno také pořadatelem. 
Vzhledem k celkové ceně koncertu (vyšší než 60.000 Kč), žádám RM o schválení uvedené smlouvy. 
Technické podmínky smlouvy dle vyjádření pracovníka kultury zajistíme. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá ve smlouvě upravit čl. III, bod 2 – občerstvení pro kapely: 
Poletíme?: teplé jídlo pro 8 lidí (po vystoupení), 20 ks lahvových piv, dvě láhve suchého červeného 
vína a neslazené nealko pro 8 osob. V případě pivenek pořadatel zajistí situaci tak, aby kapela 
nemusela stát frontu u baru. 
Zrní: teplé jídlo pro 7 osob, voda, pivo, víno, nealko pro 7 osob. 
 
Přijaté usnesení: 195/2016 - RM schvaluje smlouvu s agenturou Paleta-APPLAUSE booking, 

zastoupenou Tomášem Paletou, Chaloupky 102, 267 62 Komárov u Hořovic, 
IČ 70385203, pro koncert skupin Zrní a Poletíme? dle předloženého návrhu se 
změnou. 

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

11. Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM smlouvu s agenturou Mgr. Davida Němečka, která zastupuje umělce: 
Roberta Křesťana, skupinu Druhá tráva a jejich hosty. 
 
Koncert kapely se uskuteční 18. července 2016 na nádvoří zámku v Kuřimi. Cena koncertu je xxxxxx 
+ 15% DPH (celkem xxxxxx Kč) a bude hrazena z rozpočtu Městské knihovny-Klubu Kotelna. Částka 
je včetně dopravy a ozvučení. Zvlášť bude hrazeno ubytování pro 7 osob. 
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Vzhledem k ceně koncertu (vyšší než 60.000) žádám RM o schválení uvedené smlouvy. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 196/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy s agenturou Mgr. Davida Němečka, 

Kachlíkova 882/5, 635 00 Brno, IČ 62178695, pro koncert Roberta Křesťana 
s kapelou a hosty dle předloženého návrhu. 

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

12. Informace o ukončení spolupráce s městem Židlochovice 
v oblasti regionální činnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM na vědomí informaci o ukončení spolupráce s městem Židlochovice, která byla každý 
rok prováděna ve formě objednávky regionálních knihovnických služeb. V roce 2016 nebyla 
objednávka zaslána a nadále jsou tyto služby zajištěny dohodou o provedení práce s pracovnicí 
Městské knihovny v Židlochovicích. 
 
Důvody: 
Městská knihovna Kuřim od roku 2005 do roku 2015 jako knihovna pověřená regionálními funkcemi, 
zajišťovala na území regionu Židlochovicko některé z odborných činností (metodiku, distribuci 
výměnných souborů, konzultace) formou ročních objednávek u zřizovatele Městské knihovny 
v Židlochovicích - Města Židlochovice. 
Postupovali jsme tak na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu 
regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky z roku 2004 a později 
z roku 2014. 
V loňském roce však právní oddělení Moravské zemské knihovny Brno, společně s právníky 
poskytovatele dotace - JMK, došlo ke zjištění, že metodika ministerstva kultury v bodě: 
 

1.1. Krajská nebo pověřená knihovna může v rámci výkonu regionálních funkcí knihoven zajistit 
vybrané konkrétní služby (např. nákup, zpracování knihovních fondů nakoupených z prostředků 
obce, revizi knihovních fondů, konzultaci, distribuci výměnných fondů apod.) formou objednávky 
těchto služeb u jiné profesionální knihovny v kraji. 

 
je chybná a odporuje znění Knihovního zákona 257/2001 Sb, který neumožňuje objednávat výkon 
regionálních služeb u další knihovny. 
Přiložený právní rozbor zdůrazňuje, že sice Městská knihovna (Město Kuřim) postupovala v rozporu 
se zákonem, ale zaplacené služby byly ze strany města Židlochovice vykonány a obě města tedy vůči 
sobě nemají žádné finanční a jiné pohledávky v oblasti regionálních služeb. 
 
Právní rozbor MZK: 
 
Město Kuřim jako zřizovatel Městské knihovny, organizační složky obce, je pověřeno regionálními 
funkcemi dle knihovního zákona. 
 Dne 31. 5. 2005 uzavřelo Město Kuřim s městem Židlochovice smlouvu o poskytování 
odborných knihovnicích služeb, na základě které město Kuřim každoročně objednávalo od města 
Židlochovice výkon části regionálních funkcí. Tyto objednávky byly prováděny až do 31. 12. 2015. Od 
1. 1. 2016 tyto objednávky prováděny nejsou, město Kuřim uzavírá smlouvy v rámci výkonu 
regionálních funkcí s konkrétními pracovníky knihovny v Židlochovicích, kteří činnosti v rámci 
regionálních funkcí vykonávají. 
 Dle z. č. 257/2001 Sb. knihovního zákona nebylo město Kuřim oprávněno objednávat výkon 
regionálních funkcí u další knihovny, toto tento zákon neumožňuje. Z tohoto důvodu byly veškeré výše 
uvedené objednávky neplatné pro rozpor se zákonem. Z důvodu této neplatnosti je třeba posoudit, 
zda městu Kuřimi nevznikl vůči městu Židlochovicích nárok na vydání bezdůvodného obohacení 
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v podobě částek hrazených na základě předmětných objednávek dle § 2993 z. č. 89/2012 Sb. (do 31. 
12. 2013 dle z. č. 40/1964 Sb.). 
Dle § 2993 z. č. 89/2012 Sb. ((do 31. 12. 2013 dle z. č. 40/1964 Sb.) vzniklo městu Židlochovice 
bezdůvodné obohacení ve formě uhrazených částek dle výše uvedených objednávek, neboť město 
Kuřim jí plnilo na základě neplatného právního důvodu. Současně ale dle § 2991 a násl. z. č. 
89/2012 Sb. (totožně do 31. 12. 2013 dle z. č. 40/1964 Sb.) vzniklo bezdůvodné obohacení i městu 
Kuřim v podobě přijetí plnění poskytnutého městem Židlochovice, které je také plněním na základě 
neplatného právního důvodu. 
V souladu se z. č. 89/2012 Sb. a z. č. 40/1964 Sb. jsou si tak obě strany povinny vrátit vzájemně 
poskytnutá plnění. Vzhledem k tomu, že plnění města Židlochovic spočívalo ve vykonávání činnosti, 
nelze toto plnění vrátit, a proto by město Kuřim mělo městu Židlochovice poskytnout peněžní náhradu 
za toto plnění ve výši ceny obvyklé. 
Z předmětných objednávek vyplývá, že město Židlochovice poskytovalo pracovníka na úvazek 400 
hodin s tím, že maximální částka dle objednávky, která mohla být fakturována, odpovídá tomuto 
úvazku x sjednaná hodinová sazba. Z mailu města Židlochovice z 22. 2. 2016 ve věci sjednání 
smlouvy města Kuřimí s konkrétním pracovníkem v Židlochovicích na výkon regionálních funkcí 
vyplývá, že cena uvedená ve výše uvedených objednávkách 135 Kč/hodin je běžnou výší odměny za 
poskytnuté činnosti. Z tohoto je zřejmé, že peněžní náhrada, kterou by město Kuřim mělo hradit městu 
Židlochovice, odpovídá částce, kterou mu již uhradilo a kterou by mělo město Židlochovice vracet. Dle 
z. č. 89/2012 Sb. (i dle z. č. 40/1964 Sb.) tak ve skutečnosti se vzájemně poskytnutá plnění kryjí 
a strany tak nejsou povinny si žádné plnění vracet. 
 
Z výše uvedených objednávek je zřejmé, že město Židlochovice poskytovalo místnost pro uložení knih 
pro knihovnu v Kuřimi, v případě bezdůvodného obohacení má tak nárok na úhradu ceny obvyklé za 
tuto místnost, tj. ve výši obvyklého nájemného, město Kuřim by tak bylo nuceno vynaložit navíc další 
finanční prostředky v případě vznesení požadavku na vrácení si již poskytnutého plnění. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že sice předmětné objednávky jsou pro rozpor se zákonem neplatné, 
avšak dle názoru Moravské zemské knihovny městu Kuřim nevznikla v této souvislosti žádná újma, 
neboť za poskytnuté finanční prostředky jí bylo poskytnuto plnění. Dle právních předpisů tak nemůže 
po městu Židlochovice požadovat jakoukoliv finanční částku zpět. 
JUDr. Soňa Dresslerová 
právník Moravské zemské knihovny 
 
Přijaté usnesení: 197/2016 - RM bere na vědomí ukončení spolupráce s městem Židlochovice 

v oblasti objednávek regionálních služeb od roku 2016 z důvodu chybného výkladu 
knihovního zákona Metodickým pokynem MK ČR. 

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

13. Užívání nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
MUDr. Jaroslav Laštůvka žádá RM o schválení možnosti využívat nebytové prostory v objektu Domu 
s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim k poskytování zdravotních služeb v oboru ortopedie. 
V současné době jsou tyto prostory pronajaty jeho manželce praktické lékařce MUDr. Ivě Laštůvkové 
na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor s dobou pronájmu do 28. 2. 2019. MUDr. 
I. Laštůvková dala písemný souhlas MUDr. J. Laštůvkovi s užíváním stejných pronajatých nebytových 
prostor k poskytování zdravotních služeb v oboru ortopedie. Činnost v oboru ortopedie by chtěl MUDr. 
Laštůvka zahájit od 1. 8. 2016 v rozsahu 2x týdně v odpoledních hodinách, tj. po ordinačních hodinách 
MUDr. Laštůvkové. O současné náklady na provoz by se oba lékaři dělili poměrnou částí. Ředitelka 
Centra sociálních služeb Kuřim Mgr. M. Bártová proti žádosti MUDr. J. Laštůvky nic nenamítá 
vzhledem k souhlasnému stanovisku MUDr. Ivy Laštůvkové. Dále ředitelka CSS Kuřim navrhuje 
žádost řešit dodatkem k současné smlouvě o nájmu nebytových prostor rozšířením na dva nájemníky 
a to na MUDr. Ivu Laštůvkovou a MUDr. J. Laštůvky. 
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Přílohy: A - žádost 

B - souhlas 
 
Přijaté usnesení: 198/2016 - RM schvaluje žádost MUDr. Jaroslava Laštůvky o využívání 

nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim 
k poskytování zdravotní služeb v oboru ortopedie současně s MUDr. Ivou 
Laštůvkovou, praktickou lékařkou od 1. 8. 2016. 

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

14. Žádost o finanční příspěvek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 25. 4. 2016 byla doručena žádost od společnosti České dráhy, a.s., ve které žádají o finanční 
příspěvek na pokrytí nákladů na vedení parních vlaků a historických vozů, které budou opět vypraveny 
pro již tradiční oslavu Pernštejnského panství v Nedvědici a které budou svážet návštěvníky po trase 
Brno hl. n. - Kuřim - Tišnov - Nedvědice - Bystřice n. P. a zpět. 
Tyto oslavy se uskuteční 4. a 5. července 2016. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
J. Vlček – navrhuje 5.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 199/2016 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společností České 

dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Nové Město, 
IČ 70994226, jako podpora vedení parních vlaků a historických vozů na akci 
„Slavnosti Pernštejnského panství v Nedvědici“ dne 4. - 5. července 2016 ve výši 
5.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

17. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na "Doplnění 
protierozního pásu rekreačními prvky" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Na základě připomínkování komise ŽP, připomínek místostarosty D. Holmana a názoru Odboru 
životního prostředí byla zhotovena studie na "Doplnění protierozního pásu rekreačními prvky" od 
zahradních a krajinných inženýrek Ing. Holoušové a Gregové. Tato studie pak sloužila jako podklad 
pro výběrové řízení na zhotovitele předmětného díla. 
V současné době jsou pásy zatravněny jednak typickým hřišťovým osivem a dle studie část velkého 
pásu i několikasložkovou travinnobylinnou směsí, která se bude zapojovat do uceleného travného 
drnu s příměsí kvetoucích bylin v průběhu zhruba 3 let. V měsíci dubnu pak byly vysázeny stromy 
a keře, po vybudování 7 objektů ke hře i odpočinku bude dílo téměř dokončeno. Bude na zvážení, zda 
na jaře roku 2017 ještě dobudovat tunel z proutí (byl součástí studie, ale v současné době už nebyl 
vhodný agrotechnický termín na jeho tvorbu) nebo, zda již pás dále neobsazovat (příp. se ukáže, že je 
potřeba doplnit pás o nějaký další prvek, který studií naplánován nebyl). 
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Přílohy: A – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 B – smlouva o dílo 
 C – přílohy smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 200/2016 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na "Doplnění protierozního pásu rekreačními prvky" 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Kavyl spol. s.r.o., Mohelno 
563, PSČ 675 45, IČ 49975358, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 
428.213 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 4. 5. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 27. 4. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Roman Maňoušek, Kuřim – příkazní smlouva 
 2A - foto - schodolez Vecom T-09 
 2B - foto - schodolez Vecom T-09 
 2C - příkazní smlouva 
3 KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, záměry 
 3A - nájemní smlouva od 5. 5. do 31. 5. 2016 nebyt. prostor 
 3B - nájemní smlouva od 5. 5. do 31. 5. 2016 zahrádka 
3/1 KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, záměry 
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3/2 KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, záměry 
3/3 KD Kuřim - pronájem nebytových prostor a letní zahrádky, záměry 
4 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro 

novostavbu RD na pozemku p. č. 1873/7 v k. ú. Kuřim“ 
 4A - situace 
 4B - geometrický plán 
 4C - smlouva 
5 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „VPIC Kuřim – parkoviště Komenského“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 Studie dopravy v klidu pro oblast ul. Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová v Kuřimi - 

varianta B 
7 Uzavřením rámcové smlouvy o zprostředkování benefitů 
 7A - rámcová smlouva 
 7B - podmínky - příloha 1a 
 7C - ceník základní 
 7D - reklamační řád 
 7E - ceník individuální 
8 Prodej osobního auta 
 8A - kupní smlouva 
9 Žádost o schválení Smlouvy o reklamní spolupráci 
 9A - smlouva o reklamě 
10 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 
 10A - smlouva 
11 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 
 11A - smlouva  
12 Informace o ukončení spolupráce s městem Židlochovice v oblasti regionální činnosti 
13 Užívání nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou 
 13A - žádost 
 13B - souhlas 
14 Žádost o finanční příspěvek 
 14A – žádost 
15 Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 
 15A - situace 
16 OVEKO a.s. – pacht pozemku pod Zlobicí 
 16A – situace 
17 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na "Doplnění protierozního pásu rekreačními 

prvky" 
 17A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 17B - smlouva o dílo 
 17C - přílohy smlouvy 
18 Výměna bytu č. 828/1, ul. Zborovská 
18/1 Výměna bytu č. 828/1, ul. Zborovská 
19 Výměna bytu č. 853/5, ul. Školní 
20 Nebytový prostor č. 843/9 a č. 841/10, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 


