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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 15/2016 konané dne 3. 6. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:07 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 5. 2016 

2 Manželé Filovi - souhlas se stavbou 

3 Kulhánek & Drápal s.r.o. – záměr na pronájem pozemku 

4 Manželé Pijakovi, Kuřim – pronájem sklepní kóje - záměr 

5 Miloslav Pospíšil, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy dohodou 

6 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

7 RAPO Brno s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 841/10 a č. 843/9 ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim, souhlas s podnájmem 

7/1 RAPO Brno s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 841/10 a č. 843/9 ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim, souhlas s podnájmem 

7/2 RAPO Brno s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 841/10 a č. 843/9 ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim, souhlas s podnájmem 

8 David Hedbávný, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

8/1 David Hedbávný, Kuřim – nájemní smlouva k části pozemku 

9 Pronájem nebytového prostoru č. 844/9 - záměr 

10 Mikuláš Zedník, Kuřim – splátkový kalendář 

11 Petr Halouzka, Kuřim – splátkový kalendář, nájemní smlouva 

11/1 Petr Halouzka, Kuřim – splátkový kalendář, nájemní smlouva 

12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Vojtova, rozš. NNk, 
Valová, p. č. 2309/1“ 

13 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Smetanova, sm. 
NNk, Slezák, p. č. 1981/3“ 
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14 TOS KUŘIM – OS, a.s. – smlouva o umístění a provedení stavby cyklostezky 

15 Dodatek č. 1 ke smlouvě č.2015D0005 - ASPI 

16 VO ul. Pod Zárubou - Smlouva o připojení k distribuční soustavě NN s E.ON Distribuce 
a.s. 

17 Vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 „ Drobné investice“ 

18 Vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 „ Studie a projekty“ 

19 MŠ Kuřim - rekuperace 

20 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2012/O/0038 – Wellness Kuřim, s.r.o. 

21 Smlouva o umístění reklamní plochy – OV KDU-ČSL Blansko 

22 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS, k. s. 

23 Rezignace na člena komise dopravy 

24 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 9. 5. 2016 

25 Zápis komise stavební ze dne 23. 5. 2016 

26 Žádost o čerpání IF MŠ Zborovská 

27 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - ZŠ Tyršova 

28 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2017 

29 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociální služby pro 
rok 2016 

29/1 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociální služby pro 
rok 2016 

29/2 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
pro rok 2016 

29/3 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
pro rok 2016 

30 Žádost o souhlas s umístěním sídla 

31 Žádost o spolupráci při vydání knihy 

32 Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 

33 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 

34 Stanovení oddávajícího na 25. 6. 2016 

35 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba – interiér, 
odstoupení z VŘ 

36 Zrušení výběrového řízení pro Centrum sociálních služeb Kuřim 

37 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 5. 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. 75/2012 z původního termínu 31. 12. 2015  - nově navrhuje do 30. 6. 2017. 
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Důvodová zpráva: 
Věcné břemeno mezi společností JMP Net, s.r.o. a městem Kuřim bude zprostředkovaně vyřizovat 
investor stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení usnesení do 30. 6. 2017. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 211/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 5. 

2016 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 75/2012 do 30. 6. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Manželé Filovi - souhlas se stavbou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Manželé František a Bernardina Filovi jsou na základě nájemní smlouvy č. 2 ze dne 4. 3. 1992 
nájemci části pozemku 3417/1 k. ú. Kuřim o výměře 212 m

2
. Uvedený pozemek je ve vlastnictví města 

Kuřim a je pronajímán na zahrádky - lokalita pod Podlesím. 
Dne 12. 4. 2016 byl na MěÚ Kuřim doručen přípis manž. Filových ve věci žádosti o povolení umístění 
drobné stavby na pronajatý pozemek. Nájemci mají záměr postavit na zahrádce plechovou boudu 
o rozměrech 3x7 m, která bude z důvodu upevnění položena na zabetonovanou podkladovou dlažbu. 
Boudu by využívali na uskladnění zahradního nářadí, přívěsného vozíku atd. 
 
OI - nemá námitek za předpokladu, že se bude jednat o stavbu dočasnou. 
OŽP - nemá námitek, požaduje písemně stanovit, že po skončení nájmu bude pozemek uveden do 
původního stavu. 
OMP - nemá námitek. 
 
Stavba podléhá řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), kdy stavebník musí prokázat své oprávnění umístit stavbu na pronajatý pozemek. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - mapka 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:10 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí majetkoprávního odboru. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nesouhlasí se zpevněnou plochou, měla by to být pouze stavba dočasná. 
J. Vlček – souhlasí pouze s podmínkou, že nebude pod stavbou betonový základ. 
 
Přijaté usnesení: 212/2016 - RM uděluje souhlas manželům Františkovi a Bernardině Filovým, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, s umístěním plechové boudy o rozměrech 
3x7 m

2
 na pozemek parc. č. 3417/1 k. ú. Kuřim s podmínkou, že pod stavbou 

nebude betonový základ. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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3. Kulhánek & Drápal s.r.o. – záměr na pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Michal Kulhánek, jednatel rodinné pekárny KULHÁNEK & DRÁPAL s.r.o., se sídlem Viničné 
Šumice 300, PSČ 664 06, IČ 02134683, projevil zájem umístit na parkoviště u OD Albert vedle stánku 
s občerstvením dřevěný stánek s reklamou o rozměrech 2 x 3 m s nabídkou pečiva. 
Potřebují el. proud 230 V s jističem 16 A. Dle sdělení techn. služeb je toto možné zajistit. 
OMP navrhuje nájem 6.000 Kč za m

2
/rok (ve stejné relaci je poplatek za zábor veřejného 

prostranství), celkové nájemné za plochu 6 m
2
 činí 36.000 Kč za rok. Elektřina by byla měřena 

podružným měřidlem a pravidelně nájemci přeúčtována. 
Pan Kulhánek navrhované podmínky akceptuje. 
 
Přílohy: A - foto stánku 

B - situace 
C - žádost 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 289/1 k. ú. Kuřim 

o výměře 6 m
2
 společnosti KULHÁNEK & DRÁPAL s.r.o., se sídlem Viničné 

Šumice 300, PSČ 664 06, IČ 02134683, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné 6.000 Kč/m

2
/rok za účelem umístění a provozování stánku 

s pečivem. 
Hlasováno 
Proti: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Nebylo přijato. 
 
 
 

4. Manželé Pijakovi, Kuřim – pronájem sklepní kóje - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na Královkách v Kuřimi je umístěn 
nebytový prostor č. 894/12 o výměře 63,20 m

2
 sloužící jako kryt CO. Vlastníkem tohoto nebytového 

prostoru je město Kuřim. Prostor je rozdělen na několik sklepních kójí. 
Manželé Ing. Vladimír a Ivana Pijakovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim - vlastníci bytové 
jednotky č. 894/11 - jsou nájemci jedné sklepní kóje o výměře 1,0 m

2
 na základě nájemní smlouvy 

č. 2012/O/0111 ze dne 31. 8. 2012. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou - ode dne 
uzavření nájemní smlouvy do doby využití prostoru krytu CO k účelu, k jakému byl zbudován. Manž. 
Pijakovi za pronájem sklepní kóje platí nájemné ve výši 20 Kč/rok. 
Stejně tak byla pronajata jiná sklepní kóje o výměře 1,2 m

2
 tohoto nebytového prostoru manž. 

Pokorným v roce 2013. Manž. Pokorní však nájem ukončili již v roce 2014 z důvodu prodeje své 
bytové jednotky a odstěhováním. Od roku 2014 tuto sklepní kóji nikdo neužívá. Manž. Pijakovi dne 
2. 5. 2016 požádali o pronájem kóje po manž. Pokorných. 
OMP doporučuje vyhlásit ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na pronájem části 
předmětného nebytového prostoru o velikosti 1,2 m

2
. Nájemné doporučujeme zachovat ve stejné výši, 

tedy 20 Kč/rok. 
 
Přijaté usnesení: 213/2016 - RM schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 894/12 

o výměře 1,2 m
2
 umístěného v I. PP bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na 

Královkách v Kuřimi manželům Ing. Vladimíru a Ivaně Pijakovým, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou - do doby využití prostoru krytu CO - za 
nájemné 20 Kč/rok. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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5. Miloslav Pospíšil, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Miloslav Pospíšil, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 850/2, 2+1, 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 848, 849, 850 v ul. Školní, který je součástí 
pozemku parc. č. 1931, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemci byl tento byt přidělen na základě Rozhodnutí 
o přidělení podnikového bytu ze dne 30. 10. 1987. 
Dne 12. 5. 2016 požádal pan Miloslav Pospíšil prostřednictvím svého syna Milana Pospíšila 
o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 1. 6. 2016. Důvodem ukončení nájemního vztahu je 
umístění pana Miloslava Pospíšila do Domova u Františka, příspěvkové organizace, Rybářská 1079, 
Újezd u Brna. 
 
OMP doporučuje předmětnou dohodu uzavřít. Byt bude poté nabídnut ve smyslu Pravidel města 
Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM, k výměně stávajícím nájemcům. 
 
Přijaté usnesení: 214/2016 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem 

Miloslavem Pospíšilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem obecního bytu č. 850/2 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 848, 849, 850, který je součástí pozemku p. č. 1931, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
dohodou ke dni 3. 6. 2016.  

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

6. Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Etážové topení v obecních bytech, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OMP-2016-002 
Zajišťující odbor (ZO): OMP, Janoušková 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM z 26. 1. 2016 (ORG 1031 000 000) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem - OMP - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 20. 04. 2016 pod č. usnesení 152/2016 schválila zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále 
schválila znění výzvy k podání nabídky a jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 6 uchazečů.  
Na prvním jednání hodnotící komise dne 12. 5. 2016 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. 
kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování nabídkových rozpočtů proběhlo dne 17. 5. 2016 druhé 
jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. Do hodnocení nebyla zařazena nabídka pod poř. č. 1, 
PROFITEAM-voda-topení-plyn s.r.o. (nabídková cena 737.127,16 Kč bez DPH) z důvodu vynechání 
nacenění některých položek a nedoložení položkového rozpočtu bytu č. 1115/3 v ul. Bezručova čtvrť 
(vše podrobně uvedeno ve zprávě). 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti TOPENÍ - INSTALACE s.r.o., se sídlem U Sokolovny 100, Moravské Knínice, 
PSČ 664 34, IČ 29201951, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 768.205,75 Kč 
vč. DPH. 
 
Termín zhotovení díla: do 31. 10. 2016. 
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Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
B - návrh smlouvy o dílo 

 
Přijaté usnesení: 215/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, 
Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností TOPENÍ - INSTALACE 
s.r.o., se sídlem U Sokolovny 100, Moravské Knínice, PSČ 664 34, IČ 29201951, 
za cenu 768.205,75 Kč vč. DPH. 

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

7. RAPO Brno s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
č. 841/10 a č. 843/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, souhlas 
s podnájmem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 4. 5. 2016 přijala toto 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 607 38 677, 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. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 5. 5. 2016 do 20. 5. 2016 a nebyly k němu vzneseny 
žádné námitky a připomínky. 
Společnost RAPO BRNO, s.r.o. požádala o souhlas s podnájmem části uvedených nebytových prostor 
pro pojišťovnu Wüstenrot - Marie Parnicová, bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 11483172, 
a prodejnu zdravé výživy - Bronislav Melichar, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 13416944. 
Paní Parnicová je již podnájemcem pana Josefa Čaňka a pan Melichar obsadí část nebytového 
prostoru, kde je nyní prodejna krmiv. 
 
OMP doporučuje nájemní smlouvu se společností RAPO Brno s.r.o. uzavřít a udělit souhlas 
s podnájmem pro paní Parnicovou a pana Melichara. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 216/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

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, se společností 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). 
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7/1. RAPO Brno s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
č. 841/10 a č. 843/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, souhlas 
s podnájmem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 217/2016 - RM uděluje souhlas s podnájmem části nebytového prostoru č. 841/10 

a č. 843/9 v domě č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi paní Marii 
Parnicové, bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 11483172 k provozování 
finančního poradenství pro obchodní společnost Wüstenrot a.s. 

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

7/2. RAPO Brno s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
č. 841/10 a č. 843/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, souhlas 
s podnájmem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 218/2016 - RM uděluje souhlas s podnájmem části nebytového prostoru č. 841/10 

a č. 843/9 v domě č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi panu Bronislavu 
Melicharovi, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 13416944 k provozování 
prodejny zdravé výživy. 

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

8. David Hedbávný, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému 
prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 4. 5. 2016 přijala toto usnesení: 
182/2016 
Rada města 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 xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806 za účelem provozování herny - klubu Pohoda. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 5. 5. 2016 do 20. 5. 2016 a nebyly k němu vzneseny 
žádné námitky. OMP doporučuje nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A – nájemní smlouva 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – upozorňuje, že přišla stížnost na rušení nočního klidu. 
 
Přijaté usnesení: 219/2016 - 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 xxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, 



 
 

 

8 

za nájemné ve výši 99,40 Kč/m
2
/měs. + zálohy na služby, na dobu určitou od 3. 6. 

2016 do 31. 10. 2016, za účelem provozování herny - klubu Pohoda. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

8/1. David Hedbávný, Kuřim – nájemní smlouva k části pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 4. 5. 2016 přijala toto usnesení: 
184/2016 
Rada města 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. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 5. 5. 2016 do 20. 5. 2016 a nebyly k němu vzneseny 
žádné námitky. OMP doporučuje nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A – nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 220/2016 - 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 xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, za nájemné ve 
výši 3.750 Kč, na dobu určitou od 3. 6. 2016 do 31. 10. 2016, za účelem zřízení 
letní zahrádky. 

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

9. 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
 
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. Záměr byl zveřejněn jak na serveru SReality, tak 
v regionálním deníku - Brněnský deník. 
 
RM na své schůzi dne 6. 4. 2016 schválila nový záměr na pronájem tohoto nebytového prostoru, který 
byl na úřední desce zveřejněn dne 8. 4. 2016, termín pro podávání nabídek byl stanoven na den 5. 5. 
2016. Žádná nabídka opět nebyla podána. Druhý záměr byl zveřejněn na serveru SReality. 
 
Dne 17. 5. 2016 projevila zájem o pronájem nebytového prostoru č. 844/9 společnost BELLITEX 
fashion s.r.o., se sídlem Opatov 274, PSČ 569 12, IČ 28824512. Společnost BELLITEX fashion s.r.o. 
hodlá v předmětném nebytovém prostoru provozovat prodejnu kvalitního tříděného second handu 
oblečení, bot, hraček, bytového textilu a módních doplňků. Nájemné nabízí v požadované minimální 
výši, tedy 80 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 
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Jelikož na záměry na pronájem předmětného nebytového prostoru nikdo nezareagoval, navrhuje nyní 
OMP schválit adresný záměr na pronájem dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění. 
 
Přijaté usnesení: 221/2016 - 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, společnosti BELLITEX fashion s.r.o., se sídlem Opatov 274, 
PSČ 569 12, IČ 28824512, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za 
nájemné ve výši 80 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, za účelem provozování 

prodejny second handu oblečení, bot, hraček, bytového textilu a módních doplňků. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

10. Mikuláš Zedník, Kuřim – splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Mikuláš Zedník, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim byl nájemcem obecního bytu č. 947/21 umístěného 
ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je součástí pozemku 
p. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena do 30. 4. 2016. 
Pan Zedník dne 23. 5. 2016 odevzdal klíče od předmětného bytu a současně požádal o uzavření 
splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby. 
Pan Zedník má vůči městu ke dni 22. 5. 2016 závazek ve výši xxxxxxxx Kč, a to za měsíce prosinec 
2015, leden, duben 2016 a část měsíce května 2016 - do předání bytové jednotky. Na základě 
provedeného vyúčtování záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 21 za rok 2015 má pan 
Zedník pohledávku vůči městu (přeplatek na službách) ve výši xxxxxx Kč. Započtením závazku 
a pohledávky má pan Zedník vůči městu dluh ve výši xxxxxx Kč. Pan Zedník navrhuje měsíční splátku 
ve výši ccccc Kč. Úroky z prodlení a poplatek z prodlení budou řešeny samostatně po zaplacení 
jistiny. 
 
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: 222/2016 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Mikulášem 

Zedníkem, bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen dluh 
(jistina) na nájemném a úhradách za služby za byt č. 947/21 v ul. Wolkerova 
umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947, který je součástí 
pozemku p. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim ve výši xxxxx Kč. Výše splátek bude 
činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

11. Petr Halouzka, Kuřim – splátkový kalendář, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Petr Halouzka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem bytu umístěného ve II. nadzemním 
podlaží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) na ul. Zahradní v Kuřimi. Nájemní smlouva je uzavřena 
do 31. 5. 2016. 
Pan Halouzka požádal dne 23. 5. 2016 o prodloužení nájemní smlouvy. Současně požádal o uzavření 
splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby 
za měsíce únor, březen a duben 2016, který ke dni 30. 4. 2016 činí částku xxxxxxxxx Kč. Nájemné za 
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měsíc květen 2016 uhradil pan Halouzka řádně v termínu. Pan Halouzka navrhuje měsíční splátku ve 
výši xxxxx Kč. Úroky z prodlení a poplatek z prodlení budou řešeny samostatně po zaplacení jistiny. 
 
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. 
OMP také doporučuje schválit uzavření nájemní smlouvy s panem Halouzkou na dobu určitou tří 
měsíců, a to od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016 s možností prolongace. 
 
Přijaté usnesení: 223/2016 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Petrem 

Halouzkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném a úhradách za služby za byt umístěný ve II. 
nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) na ul. Zahradní v Kuřimi 
ve výši xxxxxx Kč. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

11/1. Petr Halouzka, Kuřim – splátkový kalendář, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 224/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Halouzkou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) na ul. 
Zahradní v Kuřimi, na dobu určitou od 3. 6. 2016 do 31. 8. 2016 (s možností 
prolongace), za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

12. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Vojtova, rozš. NNk, Valová, p. č. 2309/1“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Vojtova, rozš. NNk, Valová, p.č. 2309/1“. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. 
č. 2309/2, 2331/2 a 2053 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa na ul. Vojtova k pozemku parc. č. 2309/1 v k. ú. Kuřim. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2309/2, 2331/2 a 2053 vše v k. ú. Kuřim, na 
dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 225/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

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 
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břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 2309/2, 2331/2 a 2053 
vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez 
DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. 

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

13. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Smetanova, sm. NNk, Slezák, p. č. 1981/3“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, B. Smetany, sm. NNk, Slezák, p. č. 1981/3“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 1974 v k. 
ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa na ul. Smetanova na pozemku parc. č. 1981/3 k. ú. 
Kuřim. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 1974 k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí 
smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A – situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 226/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

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 k části pozemku parc. č. 1974 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

14. TOS KUŘIM – OS, a.s. – smlouva o umístění a provedení stavby 
cyklostezky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová, Mgr. Jana 
Viktorinová) 
 
Město Kuřim je investorem stavby „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ - vizte př. A. Část cyklostezky - 
stavební oddíl 104 - cyklostezka v Kuřimi na ul. Blanenská leží na pozemcích parc. č. 2971/32, 
2971/46 a 2971/33 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví TOS KUŘIM - OS, a.s. Dále jen „TOS 
KUŘIM“. 
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V rámci územního řízení společnost TOS KUŘIM souhlasila s výstavbou cyklostezky na svých 
pozemcích a následně po jejím vybudování předběžně odsouhlasila majetkoprávní vypořádání 
pozemků pod cyklostezkou (odkup). 
OI a OMP doporučuje pro stavební řízení uzavřít smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku. 
Dotčení pozemků stavbou cyklostezky: 
parc. č. 2971/32 - cca 206 m

2
 

parc. č. 2971/46  - cca 185 m
2
 

parc. č. 2971/33 - cca 137 m
2 
- vizte př. B. 

Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou cyklostezky bude projednáno v zastupitelstvu města 
samostatnou smlouvou. 
 
Přílohy: A - situace 

B – situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 227/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „SO 

104 - cyklostezka v Kuřimi na ul. Blanenská“ s vlastníkem pozemků TOS KUŘIM - 
OS, a.s., se sídlem Štefánikova 110/41, Ponava, Brno, IČ 26231522, kterou budou 
částečně dotčeny pozemky parc. č. 2971/32, 2971/46 a 2971/33 vše v k. ú. Kuřim 
dle přílohy ve prospěch stavebníka - města Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešla v 14:29 hod. J. Viktorinová. 
 
 
 
 

15. Dodatek č. 1 ke smlouvě č.2015D0005 - ASPI 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Předmětem dodatku je rozšíření poskytnutých užívacích práv ke službě právního informačního 
systému ASPI o titul "Specializace Doprava", jedná se o právní komentáře vztahující se k silničnímu 
zákonu, které by byly využívány Odborem dopravy MěÚ Kuřim. Původní cena ročního předplatného 
služby systému ASPI by se tak navýšila z částky 26.296 Kč na částku 28.704 Kč tedy o 2.408 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - dodatek č. 1 ke smlouvě 
C - plná moc 2016 

 
Přijaté usnesení: 228/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 2015D0005 

o poskytování užívacích práv k informačnímu systému právních informací (ASPI), 
který se obsahově rozšiřuje o potřebné komentáře pro Odbor dopravy se 
společností Walters Kluwer ČR, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3146/6, 
130 00 Praha 3, IČ 63077639, za roční cenu 2.408 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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16. VO ul. Pod Zárubou - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 
NN s E.ON Distribuce a.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Realizace zakázky Obnova VO Pod Zárubou je podmíněna stavbou E.ON - rekonstrukce VN, TS, NN 
Pod Zárubou, s níž jdou kabely VO z větší části v souběhu. Předpoklad dokončení stavby E.ONu je do 
15. 7. 2016. 
Připojení VO Pod Zárubou bylo v projektu řešeno v návaznosti na 2. etapu stavby „Osvětlení cesty od 
ul. K. H. Máchy k ZŠ Komenského“, na kterou bylo vydáno ÚR, ovšem dosud nemohla být 
realizována, neboť není dořešena úprava území před ZŠ Komenského. Pro připojení VO Pod Zárubou 
musí být proto zrealizována alespoň nezbytná část budoucí 2. etapy stavby „Osvětlení cesty od ul. 
K. H. Máchy k ZŠ Komenského“, tj. budou osazeny 4 osvětlovací body včetně sloupů a kabelových 
rozvodů a 1 zapojovací skříň. V této zapojovací skříni bude zřízeno nové odběrné místo, které je 
předmětem přiložené Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 
č. 12146488. 
Nová přípojková skříň VO bude umístěna do oplocení ZŠ Komenského vedle nově budované skříně 
NN společnosti E.ON. 
Adresa nového odběrného místa je parcela č. 2258, 664 34 Kuřim. 
Rezervovaný příkon 3x25 A. 
Podíl města na oprávněných nákladech provozovatele DS činí 12.500 Kč. 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12146488 s E.ON Distribuce, a.s. 
 
Přílohy: A - smlouva o připojení 
 
Přijaté usnesení: 229/2016 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12146488 do odběrného místa 
č. 3610350765 pro připojení VO ul. Pod Zárubou se společností E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, 
IČ 28085400. 

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

17. Vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 „ Drobné 
investice“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na realizaci rozvaděče pro napájení prodejních stánků na náměstí 1. května v Kuřimi u parkoviště 
před obchodem Albert, je třeba vyčlenit finanční prostředky ve výši: 
Rozvaděč včetně vyzbrojení    85.527,04 Kč bez DPH. 
Montáž, kabeláž včetně výkopu    18.000,00 Kč bez DPH 
Celkem     103.527,04 Kč bez DPH = 125.267,72 Kč s DPH 
 
Z tohoto důvodu žádáme o vyčlenění částky 130.000 Kč z ORG 1006 000 000 „Drobné investice“. 
 
Přijaté usnesení: 230/2016 - RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 130.000 Kč z ORG 1006 000 

000 „Drobné investice“ na zakázku města Kuřim „Přípojka NN pro stánky - náměstí 
1. května“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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18. Vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 „ Studie 
a projekty“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Střelnice byla vybudována v roce 1977 a tento prostor je již dlouhou dobu provozován pouze 
s minimálními úpravami a údržbou. Vlivem geologických poměrů na kraji střelnice ujíždí pata svahu. 
V rámci zlepšení hlukových dopadů na město Kuřim a zajištění lepších podmínek pro provoz střelnice, 
je nutné ji postupně rekonstruovat.  
Provoz na střelnici se řídí přísnými pravidly a vyžaduje řadu povolení, schválení a vyjádření 
kompetentních orgánů. 
 
V roce 2016 navrhuje OI nechat vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci střelnice firmou 
STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o. Jeho cena není sice nejnižší, ale dle daného charakteru zakázky je pan 
Ing. Skoupý odborník ve svém oboru a již několik střelnic projektoval a rekonstruoval - např. PD 
a realizaci haly Polárka ve Frýdku-Místku, realizace balistické ochrany vojenské střelnice Hamry, 
projektová příprava a subdodavatel střelnice Meziměstí, PD střelnice Brno Soběšice. Firma již dělala 
756 znaleckých posudků v oblasti ověřování střelnic, Ing. Skoupý je soudní znalec v oblasti zbraně, 
střelivo, balistika. Střelecký klub také navrhuje jako zpracovatele zakázky firmu STŘELNICE 
SKOUPÝ, s.r.o. 
 
Z tohoto důvodu žádáme o vyčlenění částky 95.000 Kč z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“. 
 
Přijaté usnesení: 231/2016 - RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 95.000 Kč z ORG 1008 000 

000 „Studie a projekty“ na zakázku města Kuřim „Střelnice Kuřim PD“ a schvaluje 
jako zpracovatele zakázky společnost STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokolská 11, 
664 83 Přibyslavice, IČ 03493598. 

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

19. MŠ Kuřim - rekuperace 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová, Mgr. Lenka Slámová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, přímo schválit dodavatele 
rekuperačních jednotek do MŠ Kuřim, Jungmannova 885 na výše uvedenou akci - společnost 
EVORA CZ, s.r.o. 
 
Rekuperační zařízení využívá teploty vzduchu odsávaného z místnosti k ohřevu chladného vzduchu, 
který je přiváděn z venku. Příchozí a odchozí vzduch se přitom nikdy nepotkají, pouze si přes 
speciální výměník předají teplotu. Teplý vzduch je nasáván z šatny a umýváren a ten bude ohřívat 
vzduch přicházející z venku do ložnice. „Vydýchaný“ vzduch je odveden ven i s pachy. 
V ložnicích ve školce v současné době není příjemné klima. Po provedeném zateplení objektu je 
nutné tuto místnost pořád větrat, což v zimě nebo v době, kdy děti spí, nejde s ohledem na zdraví dětí 
dostatečně často. Bylo provedeno měření vlhkosti firmou ESOX. Výsledek byl negativní - vlhkost 
konstrukcí nepřekračuje požadovanou úroveň. Východiskem z této situace je osazení rekuperace. 
Původně jsme chtěli namontovat rekuperační jednotku do jedné ložnice. Tato ložnice by byla pilotním 
projektem pro rekuperaci ve školkách. Udělali jsme tedy průzkum trhu - byly poptány firmy AZ KLIMA 
a.s., ATREA s.r.o., NILAN, ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o., ACARE, s.r.o., 
ThermWer s.r.o. Po rozvaze možnosti jsme se rozhodli pro variantu dát rekuperační jednotky do obou 
ložnic v mateřské školce. Firmy jsme požádali o novou cenovou nabídku. 
Náklady na realizaci se zvedly, ale firma EVORA CZ, s.r.o. v zastoupení ing. Šímou nám nabídla 
nejnižší cenu za realizaci této zakázky. Je nutné rychle jednat. Vlastní realizaci rekuperačních 
jednotek doporučujeme provést v období letních prázdnin, kdy je obsazenost školky minimální a lze 
stavební práce provádět bez významného vlivu na chod ostatních tříd MŠ. 
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Na realizaci zakázky je uvažováno s částkou 300.000 Kč vč. DPH, která bude hrazena z investičního 
fondu mateřské školy. 
 
Cena z nabídky je 292.308 Kč vč. DPH, zakázka bude zadána na objednávku.  
 
Cenová nabídka zahrnuje 

- projektovou dokumentaci, 
- projednání na úřadech, 
- realizaci zakázky. 

 
Přílohy: A - rekuperace 
 
Přijaté usnesení: 232/2016 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM zadání zakázky na realizaci rekuperačních jednotek do MŠ Kuřim, 
Jungmannova 885 a schvaluje jako zpracovatele společnost EVORA CZ, s.r.o., 
Kobylnická 894/8, 664 51 Šlapanice, IČ 29202167. 

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

20. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2012/O/0038 – Wellness Kuřim, s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 351/2012 ze dne 20. 6. 2012 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy 
se společností Wellness Kuřim, s.r.o.  
Pan Ing. Jan Sojka podal žádost o prodloužení termínu umístění 2 ks reklamní plochy v rozsahu 2 
pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května o 1 rok. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 233/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o umístění reklamy 

č. 2012/O/0038, se společností Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 
IČ 29213380. Předmětem dodatku je prodloužení termínu umístění reklamních 
tabulí v počtu 2 ks v rozsahu 2 pole na nám. 1. května do 30. 6. 2017 za celkovou 
cenu 726 Kč/měsíc. 

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

21. Smlouva o umístění reklamní plochy – OV KDU-ČSL Blansko 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Za OV KDU-ČSL Blansko podala paní Katarína Krejčí žádost o umístění 3 ks reklamní plochy na 
silničním zábradlí na nám. 1. května, na ul. Legionářské u Elprumu a naproti pizzerii La Bocca 
v Kuřimi v  rozsahu 1 pole. Reklamní plochu žádá umístit v termínu od 1. 9. 2016 do 14. 10. 2016. 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za umístění reklamy na silničním zábradlí ve 
výši 400 Kč/1 pole. Celková cena za umístění činí 2.129,60 Kč/měsíc (s DPH). 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 234/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí na nám. 1. května, na ul. Legionářské u Elprumu a naproti pizzerii 
La Bocca v Kuřimi s KDU-ČSL Palác Charitas, se sídlem Karlovo nám. 5, 128 00 
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Praha, IČ 00442704. Reklamní tabule v počtu 3 ks v rozsahu 1 pole bude 
umístěna od 1. 9. 2016 do 14. 10. 2016 za cenu 2.129,60 Kč. 

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

22. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS, k. s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 36/2015 ze dne 28.1.2015 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy se 
společností BAUHAUS k.s. 
Pan Tomáš Hanzlík podal za společnost BAUHAUS k.s. žádost o prodloužení termínu umístění 1 ks 
reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám.1. května a 1 ks reklamní plochy 
na opěrné zdi u kruhového objezdu na ul. Tyršova v rozsahu 3,9 m

2
 o 1 rok. 

 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
Přijaté usnesení: 235/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o umístění reklamy 

č. 2015/O/0003, se společností BAUHAUS k.s., se sídlem Strážní 7, 639 00 Brno, 
IČ 49435388. Předmětem dodatku je prodloužení termínu umístění reklamních 
bannerů v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole na nám. 1. května a v počtu 1 ks v rozsahu 
3,9 m

2
 na opěrné zdi u kruhového objezdu na ul. Tyršova do 30. 6. 2017 za 

celkovou cenu 22.941,60 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

23. Rezignace na člena komise dopravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 4. 5. 2016 byla starostovi města Kuřimi doručena rezignace na člena komise dopravy pana 
Michala Politzera. 
 
Přílohy: A - rezignace 
 
Přijaté usnesení: 236/2016 - RM bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Michala Politzera podanou ke 

dni 4. 5. 2016 a děkuje mu za vykonanou práci. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

24. Zápis z jednání komise dopravy ze dne 9. 5. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 9. 5. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy č. 5 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí 
D. Sukalovský – žádá dodat dokumentaci. 
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Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
D. Holman – žádá přemístit DZ zákaz vjezdu až za zpevněné parkovací místo na ul. Popkova 
u bytového domu č. p. 1003. 
 
Přijaté usnesení: 237/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 9. 5. 

2016 v bodech 1, 3.1, 3.2 a schvaluje body 2 a 4, dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
Přijaté usnesení: 238/2016 - RM schvaluje posunutí dopravního značení na ul. Popkova před 

bytovým domem č. p. 1001 na konec zpevněné plochy u příjezdové komunikace. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

25. Zápis komise stavební ze dne 23. 5. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 23. 5. 2016 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. Na programu bylo projednání 
žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Návrh technického řešení nového mostu na ul. Komenského v Kuřimi 
2. Mobilní přístřešek pro koně na pozemku parc. č. 2918/26 v k. ú. Kuřim 
3. Stavební úprava zemědělské stavby na provozovnu - sklad a kanceláře 
4. Novostavba RD na pozemku parc. č. 2416 v k. ú. Kuřim-možnost připojení na komunikaci, 

vodovod a kanalizaci 
5. Oplocení RD, Rychlonožkova č. p. 1839/14 
6. Různé  

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1a – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 1b – nebylo projednáno. 
 
Bod č. 2a – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – doložit řešení dopravy a projekt. Vyřešit tak, aby byla mobilní stavba (mobilní 
přístřešek pro koně). 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2b – schvaluje: 
PROTI: 2, ZDRŽELI SE: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
D. Holman – toto řeší komplexně územní plán. 
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Bod č. 3 – schvaluje: 
D. Sukalovský – bude zkolaudováno jako sklady a kanceláře. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 – schvaluje nedoporučení: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 239/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 23. 5. 

2016 v bodě 2a, schvaluje body 1a, 3, 4, 5, 6a, 6b a neschvaluje bod 2b. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

26. Žádost o čerpání IF MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o souhlas s čerpáním prostředků z investičního fondu školy ve výši 
270.000 Kč na pokrytí akce "Nákup přístrojů na rekuperaci vzduchu ložnic dětí v budově mateřské 
školy na ulici Jungmannova 885" (vizte příloha A). 
 
Stav investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 25. 5. 2016 je 4.748.776 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF 
 
Přijaté usnesení: 240/2016 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to ve výši 270.000 Kč na 
zakoupení dvou přístrojů na rekuperaci vzduchu v ložnicích dětí v budově na ulici 
Jungmannova 885. 

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

27. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot, požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o vyřazení nepotřebného majetku 
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Přijaté usnesení: 241/2016 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 
Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 

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

28. Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. 
 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá krajům povinnost 
(§ 95 písm. h) "určovat síť sociálních služeb na území kraje a přitom přihlížet k informacím obcí 
sděleným podle § 94 písm. f)." Obec pak podle uvedeného legislativního vymezení "spolupracuje 
s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace 
o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce...". 
 
JMK v návaznosti na výše uvedené legislativní požadavky požádal obce s rozšířenou působností 
o spolupráci na vytvoření návrhu sítě sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority 
a potřeby jednotlivých ORP. 
 
Návrhem okresní sítě služeb se rozumí definice sociálních služeb a jejich kapacit, jejichž zachování je 
v daném území žádoucí, a které představují nepodkročitelný základ pro sociální stabilitu dané lokality. 
 
Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu okresní sítě je deklarován ochotou obce/obcí podílet 
se na spolufinancování služeb podle podmínek stanovených JMK na příslušný rok. 
 
Přílohy: A – pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2017 

B - síť 2017 
 
Přijaté usnesení: 242/2016 - RM schvaluje zařazení sociálních služeb působící v ORP Kuřim, 

uvedených v příloze B, do sítě sociálních služeb pro rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

29. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociální služby pro rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Na základě těchto změn schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 25. 6. 2015 dokument 
"Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory 
poskytování sociálních služeb" (dále jen "Pravidla"), kdy jedno z hodnotících kritérií při hodnocení 
žádostí je KRITÉRIUM 2 - "Deklarace potřebnosti a podpory". Toto kritérium je splněno za 
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předpokladu, že je sociální služba zařazena do okresní sítě sociálních služeb, včetně 
spolufinancování v požadované výši od obcí ("Pravidla " - str. 9, 22). 
 
Finanční příspěvek od obcí na podporu poskytování sociálních služeb v daném území má v systému 
financování sociálních služeb klíčový význam. Prostřednictvím finanční podpory obec deklaruje 
sociální službě potřebnost v území a doporučuje službu k dalšímu financování z dotačních titulů JMK 
i státního rozpočtu. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
podílu obcí na spolufinancování stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
 
služby prevence: 20 % 
odborné sociální poradenství: 5 % 
služby sociální péče: 8 % 
pečovatelská služba: 20 % 
 
Dne 25. 8. 2015 usnesením č. 5/2015 schválilo Zastupitelstvo město Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze C, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast podle přílohy D. 
 
Přílohy: A - pravidla řízení o přiznání fin. podpory JMK prorok2016 v oblasti podpory poskytování 

soc. služeb 
 B - minimální síť pro rok 2016 
 C - okresní síť soc. služeb pro rok 2016 
 D – žádost 
 E - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 243/2016 - RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2016 poskytovateli sociální služby 
odlehčovací služba Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov, se sídlem 
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov, IČ 44990260 ve výši 25.841 Kč. 

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

29/1. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociální služby pro rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Přílohy: F - žádost 

G - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 244/2016 - RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2016 poskytovateli sociální služby - 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Spondea, o.p.s., se sídlem Sýpka 
25, 613 00 Brno, IČ 25346342 ve výši 23.095 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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29/2. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Přílohy: H - žádost 

CH - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 245/2016 - RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2016 poskytovateli sociální služby 
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o.s., osobní asistence, se 
sídlem Anenská 10, 602 00 Brno, IČ 26589907 ve výši 4.358 Kč. 

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

29/3. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Přílohy: I - žádost 

J - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 246/2016 - RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2016 poskytovateli sociální služby raná 
péče DOTYK II, o.p.s., se sídlem Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice, 
IČ 29277817 ve výši 14.056 Kč. 

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

30. Žádost o souhlas s umístěním sídla 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 9. 5. 2016 byla doručena žádost sdružení K dur o.s., se sídlem Tyršova 81, 664 34 Kuřim, 
IČ 26563223 o souhlas s umístěním sídla spolku pěveckého sboru K dur na adrese Klub Kotelna, 
Popkova 1012, 664 34 Kuřim. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 247/2016 - RM souhlasí s umístěním sídla pěveckého sboru K dur o.s., Tyršova 

81, 664 34 Kuřim, IČ 26563223, v budově Klubu Kotelna, Popkova 1012, 664 34 
Kuřim. 

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

31. Žádost o spolupráci při vydání knihy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 16. 5. 2016 byla doručena žádost společnosti Centrum české historie, o. p. s., ve které žádají 
o podporu vydání exkluzivní publikace k 75. výročí seskoku skupiny Anthropoid na území protektorátu 
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Čechy a Morava a uskutečnění nejvýznamnějšího odbojového činu druhé světové války - atentátu na 
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 248/2016 - RM schvaluje spolupráci při vydání knihy "Anthropoid - pravdivý 

příběh" se společností Centrum české historie, o.p.s., se sídlem Banskobystrická 
2080/11, 160 00 Praha 6, IČ 02522250, formou objednávky 5 výtisků za cenu 
2.200 Kč. 

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

32. Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM zprávu o činnosti knihovny v Kuřimi za rok 2015. 
 
Přílohy: A - činnost knihovny Kuřim 2015 
 
Přijaté usnesení: 249/2016 - RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské knihovny v Kuřimi za 

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

33. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim zpracovalo Výroční zprávu za rok 2015 dle 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění, kterou přikládá v příloze. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti CSSK za rok 2015 
 
Přijaté usnesení: 250/2016 - RM bere na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim za rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

34. Stanovení oddávajícího na 25. 6. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Na základě § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, předkládám návrh na jmenování oddávajícího na 25. 6. 2016, 
a to Mgr. Ing. Vlastimila Burkarta. 
 
Přijaté usnesení: 251/2016 - RM pověřuje podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, výkonem 
oddávajícího Mgr. Ing. Vlastimila Burkarta. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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35. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba – interiér, odstoupení z VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Ve spolupráci s administrátorem výběrového řízení bylo zajišťujícím odborem realizováno výběrové 
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení 
s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - 
interiér“. 

Rada města na svém jednání dne 17. 5. 2016 souhlasila s výsledkem hodnocení a s uzavřením 
smlouvy se společností: 

- dílčí část A: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., se sídlem Jamborova 25, 615 00 
Brno, IČ 26943344, za cenu 1.335.356 Kč vč. DPH, 
 

- dílčí část B: SPORT CLUB s.r.o., se sídlem Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, 
IČ 26845431, za cenu 129.215,90 Kč vč. DPH, 
 

- dílčí část C: Trisport Havel s.r.o., se sídlem Slovanská 31, 326 00 Plzeň, IČ 25217666, 
za cenu 84.373,30 Kč vč. DPH. 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo uchazečům zasláno 18. 5. 2016. 
 
Dne 25. 5. 2016 bylo společností SPORT CLUB s.r.o. zasláno oznámení o odstoupení z výběrového 
řízení - dílčí část B: vybavení tělocvičny. 
Dle § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - odmítne-li vybraný 
uchazeč uzavřít smlouvu, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý 
v pořadí. Dle výsledku hodnocení nabídek se na dílčí část B - vybavení tělocvičny, jako druhý v pořadí 
umístila společnost Trisport Havel s.r.o., která nabídla za tuto část nabídky 111.691 Kč bez DPH, tj. 
135 149,11 Kč vč. DPH. 
 
Přijaté usnesení: 252/2016 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Trisport Havel s.r.o., 

se sídlem Slovanská 31, 326 00 Plzeň, IČ 25217666, která předložila na dílčí část 
B této veřejné zakázky nejnižší cenovou nabídku 135.149,11 Kč vč. DPH. 

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

36. Zrušení výběrového řízení pro Centrum sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o zrušení výběrového řízení 
na zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krycí markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou 
službou, Zahradní 1275, Kuřim“. Důvodem je absence nabídek. 
Zakázka bude řešena s Centrem technických služeb Kuřim. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nikdo se do výběrového řízení nepřihlásil. 
 
Přijaté usnesení: 253/2016 - RM schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 

„Oprava krycí markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 
1275, Kuřim“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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37. Různé 
 
D. Holman – v pátek zasedal „Dětský parlament“. Děti mají požadavek na pítko na hřiště na Dílech za 
Sv. Jánem a lavičky pro teenagery. 
D. Sukalovský – žádá lavičky doplnit i na hřbitov, na hlavní trasy a na cestě od nádraží k Penny. 
D. Holman – doplnit lavičky na turistické trasy. 
J. Vlček – lavičky by mohly být jako umělecká díla. Mohla by se oslovit ZUŠ, popřípadě oslovit 
veřejnost. 
A. Zimmermannová – myslí si, že existoval vizuální manuál města. 
 
 
D. Holman – jednal s p. Svítilem o provozování taxi služby pro seniory. Paušál cca 3.000 Kč/ měsíc 
a vozil by seniory a jejich doprovod k lékaři. Účtoval by jim 20-30 Kč. 
 
 
J. Vlček – dne 20. 8. by měl na Kaskádě oddávat, ale je mimo ČR. Žádá, aby ho někdo z kolegů 
zastoupil. 
 
 
 
 
 
 
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 3. 6. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 5. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Manželé Filovi - souhlas se stavbou 
 2A - žádost 
 2B - mapka zahrádek 
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3 Kulhánek & Drápal s.r.o. – záměr na pronájem pozemku 
 3A - foto stánku 
 3B - parkoviště situace  
 3C - žádost 
4 Manželé Pijakovi, Kuřim – pronájem sklepní kóje - záměr 
5 Miloslav Pospíšil, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
6 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 6A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 6B - návrh smlouvy o dílo 
7 RAPO Brno s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 841/10 a č. 843/9 ul. 

Bezručova čtvrť, Kuřim, souhlas s podnájmem 
 7A - nájemní smlouva 
7/1 RAPO Brno s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 841/10 a č. 843/9 ul. 

Bezručova čtvrť, Kuřim, souhlas s podnájmem 
7/2 RAPO Brno s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 841/10 a č. 843/9 ul. 

Bezručova čtvrť, Kuřim, souhlas s podnájmem 
8 David Hedbávný, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
 8A - nájemní smlouva nebytový prostor 
8/1 David Hedbávný, Kuřim – nájemní smlouva k části pozemku 
 8/1A – nájemní smlouva zahrádka 
9 Pronájem nebytového prostoru č. 844/9 - záměr 
10 Mikuláš Zedník, Kuřim – splátkový kalendář 
11 Petr Halouzka, Kuřim – splátkový kalendář, nájemní smlouva 
11/1 Petr Halouzka, Kuřim – splátkový kalendář, nájemní smlouva 
12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Vojtova, rozš. NNk, 

Valová, p. č. 2309/1“ 
 12A - situace 
 12B - situace 
 12C - smlouva 
13 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Smetanova, sm. 

NNk, Slezák, p. č. 1981/3“ 
 13A - situace 
 13B - situace 
 13C - smlouva 
14 TOS KUŘIM – OS, a.s. – smlouva o umístění a provedení stavby cyklostezky 
 14A - situace 
 14B - situace 
15 Dodatek č. 1 ke smlouvě č.2015D0005 - ASPI 
 15A - smlouva 2015D0005 ASPI 
 15B - dodatek č. 1 ke smlouvě 2015D0005 ASPI 
 15C - plná moc 2016 
16 VO ul. Pod Zárubou - Smlouva o připojení k distribuční soustavě NN s E.ON Distribuce 

a.s. 
 16A - smlouva 
17 Vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 „ Drobné investice“ 
18 Vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 „ Studie a projekty“ 
19 MŠ Kuřim - rekuperace 
 19A - nabídka rekuperace 
20 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2012/O/0038 – Wellness Kuřim, s.r.o. 
 20A - dodatek 
21 Smlouva o umístění reklamní plochy – OV KDU-ČSL Blansko 
 21A - návrh smlouvy 
22 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS, k. s. 
 22A - dodatek 
23 Rezignace na člena komise dopravy 
 23A – rezignace 
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24 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 9. 5. 2016 
 24A - zápis z komise dopravy č. 5 
25 Zápis komise stavební ze dne 23. 5. 2016 
 25A - zápis komise stavební 23. 5. 2016 
26 Žádost o čerpání IF MŠ Zborovská 
 26A - žádost 
27 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - ZŠ Tyršova 
 27A - žádost o vyřazení nepotř. majetku 
28 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2017 
 28A - Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017 
 28B - Síť 2017 
29 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociální služby 

pro rok 2016 
29A - pravidla řízení o přiznání fin. podpory JMK prorok2016 v oblasti podpory poskytování 
soc. služeb 

 29B - minimální síť pro rok 2016 
 29C - okresní síť soc. služeb pro rok 2016 
 29D – žádost 
 29E - smlouva 
29/1 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociální služby 

pro rok 2016 
 29F - žádost  

29G - smlouva 
29/2 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 

pro rok 2016 
 29H - žádost  

29CH - smlouva 
29/3 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 

pro rok 2016 
 29I - žádost 

29J - smlouva 
30 Žádost o souhlas s umístěním sídla 
 30A - žádost 
31 Žádost o spolupráci při vydání knihy 
 31A - žádost 
32 Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 
 32A - činnost knihovny Kuřim 2015 
33 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
 33A - zpráva o činnosti CSSK za rok 2015 
34 Stanovení oddávajícího na 25. 6. 2016 
35 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba – 

interiér, odstoupení z VŘ 
36 Zrušení výběrového řízení pro Centrum sociálních služeb Kuřim 


