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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 29/2016 konané dne 21. 9. 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: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:07 hodin, úvodem bylo přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Bc. Jan Vlček. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 9. 2016 

2 Pronájem pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – ZD Čebín, družstvo  

3 Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku  

4 AGROSTYL, spol. s.r.o. – dodatek k nájemní smlouvě 

5 Úřad práce ČR – dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 

6 Manž. Michal a Renata Bolcárovi – smlouva na dobu neurčitou 

7 Pořadník č. 38 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných 
bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 

8 REGO s.r.o. – dohoda o ukončení smluv na provoz kotelny v KD Kuřim 

9 Veřejnoprávní smlouva Jinačovice 

10 Veřejnoprávní smlouva Lelekovice 

11 Vyčlenění částky na Směrový dopravní průzkum 

12 Zahájení zadávacího řízení „Vodojem II – rekonstrukce armaturní komory a technologie“ 

13 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠJ. 

14 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠT. 

15 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim. 

15/1 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim. 

15/2 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim. 

16 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
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17 Michal Vlk, Kuřim, Lukáš Vlk, Kuřim – přechod nájmu 

18 Roman Maňoušek, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

19 Závěry komise životního prostředí 

20 Změna termínu plnění usnesení č. 266/2016, 293/2016 

21 Zápis komise stavební ze dne 14. 9. 2016 

22 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků voleb do zastupitelstev 
krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných dne 7. 10 – 8. 10. 2016 a také případně 14. 
10. – 15. 10. 2016 

23 Dům dětí a mládeže Kuřim, Jungmannova 1084/1, Kuřim – žádost o pronájem 
nafukovací haly  

24 Uzavření nájemní smlouvy 

25 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 9. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - nesplněná usnesení RM k 15. 9. 2016 
 
Přijaté usnesení: 396/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 9. 

2016. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Pronájem pozemků určených k zemědělskému obhospodařování 
– ZD Čebín, družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo nájemní smlouvu na pronájem pozemků určených k zemědělskému 
obhospodařování s družstvem ZD Čebín se sídlem Čebín 448, PSČ 664 23, IČ 13695924, (dále jen 
„ZD Čebín“). Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou - konkrétně do 30. 9. 2016 za nájemné ve 
výši 0,1276 Kč/m

2
/rok. 

Předmětem nájmu jsou pozemky v lokalitě Třeštěnec - parc. č. 3703/1 o výměře 289 m
2
, 3703/2 

o výměře 1132 m
2
 a 3706 o vým. 6717 m

2 
(celková výměra pozemků činí 8.138 m

2
) - vizte př. A, B. 

 
Rada města dne 24. 8. schválila usnesením č. 375/2016 záměr na pacht pozemků: 
375/2016 
Rada města schvaluje záměr propachtovat pozemky parc. č. 3703/1, 3703/2 a 3706 vše v k. ú. Kuřim 
o celkové výměře 8.138 m

2
 k zemědělskému obhospodařování družstvu ZD Čebín, družstvo, se 

sídlem Čebín 448, IČ 13695924, na dobu určitou do 30. 9. 2021 za pachtovné ve výši 1 % z průměrné 
základní ceny zemědělských pozemků v k. ú. Kuřim dle Vyhlášky č. 298/2014 Sb. od 1. 10. 2016. 
 
1 % z průměrné základní ceny zemědělských pozemků v k. ú. Kuřim dle Vyhlášky č. 298/2014 Sb., 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 
je pro k. ú. Kuřim stanovená cena ve výši 0,1462 Kč/m

2
. 
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Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM pachtovní smlouvu - vizte př. C. 
 
S výše uvedeným ZD Čebín souhlasí 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 397/2016 - RM schvaluje propachtovat pozemky parc. č.  3703/1, 3703/2 a 3706 

vše v k. ú. Kuřim o celkové výměře 8.138 m
2 

k zemědělskému
 
obhospodařování 

družstvu ZD Čebín, družstvo se sídlem Čebín 448, IČ 13695924, na dobu určitou 
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2021 za pachtovné ve výši 1 % z průměrné základní ceny 
zemědělských pozemků v k. ú. Kuřim dle Vyhlášky č. 298/2014 Sb. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

3. Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Zdeněk Scholz, vlastník objektu občanské vybavenosti č. p. 1017 na ul. Legionářská, ve kterém je 
provozována restaurace „Taverna Casa Mia“ uzavřel s paní Martinou Bartoňovou nájemní smlouvu na 
uvedenou restauraci.  
Paní Bartoňová, bytem Šebrov xxx, Šebrov - Kateřina, požádala město Kuřim o pronájem části 
pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 m

2
, za účelem provozování letní zahrádky 

u restaurace „Taverna Casa Mia“ - vizte. př. A. 
 
Rada města dne 24. 8. schválila usnesením č. 377/2016 záměr na pronájem pozemku: 
377/2016 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 
50 m

2
 za účelem využití jako letní zahrádky paní Martině Bartoňové, bytem Šebrov xxx, Šebrov - 

Kateřina, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 305 Kč/m
2
/rok s roční 

valorizací od 30. 9. 2016. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM nájemní smlouvu - vizte př. B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – byl zaslán e-mail, kde žádá o zúžení pronájmu. 
D. Sukalovský – měl by se vyhlásit nový záměr. Předmět nájmu je jiný. 
D. Holman – jedná se o drobnou korekci. 
D. Sukalovský – navrhuje nyní schválit tak, jak je navrženo a OMP vyřeší dodatek ke smlouvě. 
 
Přijaté usnesení: 398/2016 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře 50 m
2
 za účelem využití jako letní zahrádky paní Martině Bartoňové, 

bytem Šebrov xxx, Šebrov - Kateřina, na dobu neurčitou od 30. 9. 2016 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 305 Kč/m

2
/rok s roční valorizací 

od roku 2018. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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4. AGROSTYL, spol. s.r.o. – dodatek k nájemní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pozemek parc. č. 2957/2 o vým. 4.236 m

2
 v k. ú. Kuřim město pronajímá společnosti AGROSTYL, 

spol. s.r.o. (dále jen „Agrostyl“) k zemědělskému obhospodařování na základě nájemní smlouvy 
č. 2013/O/0147 ze dne 30. 12. 2013. 
 
Město Kuřim má záměr na předmětný pozemek přemístit část sběrného dvora z ulice Havlíčkova. 
Z tohoto důvodu je potřeba snížit plochu pronajatých pozemků o pozemek parc. č. 2957/2 o vým. 
4.236 m

2
 v k. ú. Kuřim - vizte př. A. 

 
Odbor majetkoprávní navrhuje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 2013/O/0147, kterým se 
sníží výměra pronajatých pozemků o 4.236 m

2
 - vizte příloha B s účinností od 1. 10. 2016. 

Společnost Agrostyl s výše uvedeným souhlasí. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 399/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 

č. 2013/O/0147 uzavřené se společností AGROSTYL, spol. s.r.o., se sídlem 
Zámecká 959/9, Kuřim, IČ 46902627, kterým se snižuje výměra pronajatých 
pozemků o pozemek parc. č. 2957/2 o vým. 4.236 m

2
 v k. ú. Kuřim dle přílohy 

s účinností od 1. 10. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Úřad práce ČR – dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Česká republika - Úřad práce České republiky má od města Kuřim pronajaty kanceláře č. 113, 114, 
115 a 116 umístěné v I. nadzemním podlaží budovy městského úřadu na základě nájemní smlouvy 
č. 2011/O/0120 ze dne 29. 12. 2011, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2. 
Koncem roku 2014 byly odpojeny od telefonní ústředny městského úřadu klapky do kanceláří úřadu 
práce. Do té doby úřad práce hradil dle nájemní smlouvy platby za pevnou telefonní linku. 
Současně se v průběhu let mění vybavení kanceláří majetkem města, za které úřad práce hradí 
nájemné. 
Obě tyto záležitosti navrhuje OMP upravit dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě č. 2011/O/0120, tzn. ze 
smlouvy vyloučit ustanovení o platbách za pevnou telefonní linku a upravit výši nájemného za movité 
věci. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
Přijaté usnesení: 400/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 

č. 2011/O/0120, jehož předmětem je úprava výše nájemného za movité věci 
v kancelářích č. 113, 114, 115 a 116 umístěných v I. nadzemním podlaží budovy 
Městského úřadu Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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6. Manž. Michal a Renata Bolcárovi – smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manž. Michal a Renata Bolcárovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou společnými 
nájemci obecního bytu č. 1120/8 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120, 1121, ul. 
Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2137/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Společnými 
nájemci tohoto bytu jsou již od roku 1999. 
Město doposud s manž. Bolcárovými opakovaně uzavíralo smlouvy na dobu určitou, vždy na dobu 
jednoho roku. Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města 
č. P1/2016/ZM může nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu 
požádat radu města o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 5. 9. 
2016 takto společní nájemci učinili. 
Společní nájemci plní své povinnosti řádně a včas a nejsou dlužníky města. OMP změnu nájemní 
smlouvy doporučuje. 
 
Diskuse: 
D. Holman – spíše by změny nájemních vztahů na dobu neurčitou neschvaloval. 
L. Ambrož – s tím nesouhlasí. 
A. Zimmermannová – v pravidlech je uvedeno, že po 6 letech může nájemní vztah přejít na dobu 
neurčitou. 
D. Holman – ale není povinnost to schválit. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:21 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
D. Holman – ptá se, kolik máme nyní obecních bytů? 
J. Viktorinová – máme kolem 200 obecních bytů. 
D. Holman – byty máme buď pro sociální politiku a musíme dbát, aby byla co největší flexibilita 
s těmito byty a pokud nemáme, potom by měly být pro komerční využití. 
J. Viktorinová – u doby neurčité je výrazně vyšší ochrana zákona. 
D. Holman – máme byty ze dvou důvodů – na sociální politiku, nebo abychom na nich vydělávali. 
J. Viktorinová – využíváme obě varianty. K bytům na dobu neurčitou se hůře dostáváme, ale jde 
o celou koncepci bytové politiky. 
D. Holman – měli bychom si to vyjasnit. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:25 hod. J. Vlček. 
 
 
J. Viktorinová – vyhlášku o pravidlech volných bytů schválilo zastupitelstvo. 
D. Holman – ale rada má rozhodnout, jestli mu přejde nájem na dobu neurčitou. 
J. Viktorinová – tržní nájemné je vyšší a dovede si představit, že by se nájemné mělo zvednout. 
D. Sukalovský – možná by bylo lépe, kdyby bylo nájemné na 1 rok a po této době by se přezkoumaly 
sociální podmínky žadatelů. 
J. Viktorinová – navržené podmínky by se měly dodržet u všech nájemníků. 
L. Ambrož – dokud nebude nová vyhláška, tak bude hlasovat pro uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou. 
J. Viktorinová – vyhláška řeší pravidla nakládání s volnými byty. 
D. Holman – máme deficit v koncepcích. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytu 

č. 1120/8 umístěný v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120, 1121 v ul. 
Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2137/3, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, s manž. Michalem a Renatou Bolcárovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxx 



 
 

 

6 

xxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56 Kč/m
2
/měs. + zálohy 

na služby. 
Hlasováno 
Pro: 1 (L. Ambrož)  Zdrželi se: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

7. Pořadník č. 38 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel 
města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 38 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 
Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
 
Přílohy: A - pořadník č. 38 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:37 hod. A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 401/2016 - RM schvaluje pořadník č. 38 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 

Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešla v 14:44 hod. A. Janoušková. 
 
 
 

8. REGO s.r.o. – dohoda o ukončení smluv na provoz kotelny v KD 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 30. 12. 2008 s firmou REGO s.r.o. se sídlem Libušina tř. 579/2, 
Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 15546497, smlouvu o výpůjčce movitých věcí č. 241/2008, jejímž 
předmětem je výpůjčka movitých věcí (např. 2 x kotel, regulace, čerpadla, rozvaděč) umístěných 
v budově Kulturního domu Kuřim, nám. Osvobození č. p. 902, Kuřim (dále jen „KD Kuřim“) a dále 
smlouvu o dodávce tepla a teplé vody a provádění servisních oprav na tepelných zdrojích pro budovu 
KD Kuřim č. 243/2008, jejímž předmětem je dodávka a odběr tepla a teplé užitkové vody do budovy 
KD Kuřim.  
Vzhledem k rozhodnutí vedení města o úplném ukončení vytápění budovy KD Kuřim OMP doporučuje 
obě smlouvy ukončit dohodou ke dni 30. 9. 2016. 
Zařízení kotelny bude poté kompletně vypojeno z provozu (demontáž plynoměru, vypuštění vody ze 
systému atd.). 
Jeden z kotlů byl nedávno použit jako náhrada za stejný typ do kotelny MěÚ. Zbylé zařízení kotelny je 
s ohledem na stáří a na současné požadavky EU na nové kotle neprodejné. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení smluv 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – druhý kotel nesplňuje parametry a je k vyřazení. 
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Přijaté usnesení: 402/2016 - RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce movitých věcí č. 241/2008, 
jejímž předmětem je výpůjčka movitých věcí umístěných v budově Kulturního domu 
Kuřim, nám. Osvobození č. p. 902, Kuřim (dále jen "KD Kuřim") a smlouvy 
o dodávce tepla a teplé vody a provádění servisních oprav na tepelných zdrojích 
č. 243/2008, jejímž předmětem je dodávka a odběr tepla a teplé užitkové vody do 
budovy KD Kuřim, uzavřených dne 30. 12. 2008 se společností REGO s.r.o., se 
sídlem Libušina tř. 579/2, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 15546497, dohodou ke dni 
30. 9. 2016. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešla 14:48 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

9. Veřejnoprávní smlouva Jinačovice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Od 31. 12. 2015 platí novela zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích. V této 
novele došlo k tomu, že v § 40 není uvedeno (vypadlo to v textu návrhu), že speciální stavební úřad 
obce s rozšířenou působností povoluje stavby místních komunikací. Tato kompetence takto spadla na 
nižší úřady, ty však nejsou personálně tuto agendu schopny vykonávat. Na základě společného 
doporučení ministerstva dopravy a ministerstva vnitra (č. j. 255/2015-120-OST/2) vyplývá, že je možné 
uzavřít veřejnou právní smlouvu, která umožní úřadu obce s rozšířenou působností vydat stavební 
povolení pro místní komunikace. 
 
Přílohy: A – veřejnoprávní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 403/2016 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kuřim 

a obcí Jinačovice o výkonu přenesené působnosti úseku odboru dopravy ve znění 
dle přílohy. 

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

10. Veřejnoprávní smlouva Lelekovice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Od 31. 12. 2015 platí novela zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích. V této 
novele došlo k tomu, že v § 40 není uvedeno (vypadlo to v textu návrhu), že speciální stavební úřad 
obce s rozšířenou působností povoluje stavby místních komunikací. Tato kompetence takto spadla na 
nižší úřady, ty však nejsou personálně tuto agendu schopny vykonávat. 
Na základě společného doporučení ministerstva dopravy a ministerstva vnitra (č. j. 255/2015-120-
OST/2) vyplývá, že je možné uzavřít veřejnou právní smlouvu, která umožní úřadu obce s rozšířenou 
působností vydat stavební povolení pro místní komunikace. 
 
Přílohy: A - veřejnoprávní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 404/2016 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kuřim 

a obcí Lelekovice o výkonu přenesené působnosti na úseku odboru dopravy ve 
znění dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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11. Vyčlenění částky na Směrový dopravní průzkum 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Rada města Kuřim schválila dne 20. 4. 2016 pořízení Směrového dopravního průzkumu na území 
města Kuřim za cenu 286.000 Kč bez DPH, 346.060 Kč včetně DPH od zpracovatele HaskoningDHV 
Czech Republic spol. s r.o., Sokolovská 94/100, 186 00 Praha. Odbor investiční doporučuje vyčlenění 
této částky z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty. 
 
Přijaté usnesení: 405/2016 - RM schvaluje vyčlenění částky 346.060 Kč včetně DPH na Směrový 

dopravní průzkum, zpracovatel HaskoningDHV  Czech Republic, spol s.r.o., 
Sokolovská 100/94, 180 00 Praha z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty. 

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

12. Zahájení zadávacího řízení „Vodojem II – rekonstrukce armaturní 
komory a technologie“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2016-009 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení 
a provádění stavby veřejné zakázky města Kuřimi. 
 
Stávající zemní vodojem Kuřim II o objemu akumulačních komor 2 x 1250m

3
 byl uveden do provozu 

v roce 1976. Tento vodojem slouží pro zásobování pitnou vodou podstatné části Kuřimi. 
Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur (v armaturní a akumulační komoře), 
které jsou za hranicí životnosti. 
Součástí stavby je také rekonstrukce vstupního objektu, snížení energetické náročnosti provozu 
a zajištění bezpečnosti objektu. 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. S2/2015/RM, o zakázkách města Kuřimi. Dále doporučuje radě města schválit znění výzvy 
k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Mgr. Dagmar Montagová  2. Silvie Peřinová 
3. Ing. Pavel Cigánek    3. Ing. Libor Krejčík 
4. Mgr. Barbora Maršálková  4. Ing. Renata Havlová 
5. Ing. Miloš Kotek   5. Stanislav Bartoš 
 
Vypracování projektové dokumentace na základě uzavřené smlouvy o dílo bude hrazeno z ORG 
1 332 000 000 „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
 
Přílohy: A - výzva 

B – smlouva 
 
 
Přijaté usnesení: 406/2016 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

projektové dokumentace „Kuřim VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory 
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a technologie“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

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

13. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 540.000 Kč 
(příloha A) za účelem: 
 

- nákup dopadové plochy pod herní prvky na školním hřišti 160 m
2 

(dlouhodobý požadavek 
rodičů, zástupců SRPŠ); 

   cena do 100.000 Kč s DPH 
- herní prvek do volného prostoru na školním hřišti (volný prostor zaplníme prvkem před 

instalací dopadové plochy); 
   cena do 40.000 Kč s DPH 
- pokládka dopadových ploch na ploše školního hřiště; 
   cena do 20.000 Kč s DPH 
- terénní úpravy - beton; 

cena do 80.000 Kč s DPH 
- realizace akustických podhledů - školní jídelna° 
   cena do 300.000 Kč s DPH 

 
Příjmy fondu investic jsou cca 100.000 Kč/čtvrt roku. 
 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 9. 9. 2016 je 626.039,42 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
 
Přijaté usnesení: 407/2016 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285, a to ve výši 540.000 Kč dle 
žádosti. 

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

14. 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 
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Přijaté usnesení: 408/2016 - 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). 
 
 
 

15. Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Od 1. 9. 2016 vešlo v platnost nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle tohoto nařízení vlády je třeba upravit platové výměry ředitelům školských 
příspěvkových organizací zřizovaných městem (vizte příloha A). Ke změně dojde ve výši základního 
platu, procentuální hodnota příplatku za vedení a osobního příplatku zůstává stejná (osobní příplatek 
a příplatek za vedení se vypočítávají z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které jsou ředitelé 
zařazeni a zaokrouhlují se na celé desetikoruny nahoru). 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 409/2016 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitelky Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenky 
Slámové od 1. 9. 2016 dle přílohy. 

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

15/1. Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 410/2016 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitele Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richarda Macha od 1. 9. 2016 dle přílohy. 

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

15/2. Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 411/2016 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitele Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislava Plchota od 1. 9. 2016 dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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16. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci říjnu 2016 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 14. 9. 2016. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise  

B - zápis ze šetření 
C – pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 412/2016 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 10. 2016 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

17. Michal Vlk, Kuřim, Lukáš Vlk, Kuřim – přechod nájmu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 1115/3, 3+1, umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 1113, 1114, 1115 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim. Nájemcem tohoto bytu byl pan Jaromír Pragač, 
který dne 8. 8. 2016 zemřel. 
Dne 14. 9. 2016 požádali o přechod nájmu vnuci nájemce, pan Michal Vlk a pan Lukáš Vlk, oba trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, kteří žili s dědečkem ve společné domácnosti. Dle vyjádření 
správce bytu nevázne na předmětném bytě nedoplatek nájemného a záloh na služby. 
Pan Michal Vlk a pan Lukáš Vlk splňují podmínky pro přechod nájmu dle ustanovení § 2279 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle ustanovení § 2279 odst. 2 uvedeného zákona skončí 
nájem bytu po jeho přechodu nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. 
OMP doporučuje uzavřít nájemní smlouvu s panem Michalem Vlkem a panem Lukášem Vlkem jako se 
společnými nájemci, a to na dobu určitou dvou let (dle zákona). 
 
Přijaté usnesení: 413/2016 - RM bere na vědomí v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, přechod nájmu k bytu č. 1115/3 (3+1) umístěného ve 
II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1113, 1114, 1115 v ul. Bezručova čtvrť, 
který je součástí pozemku parc. č. 2115/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, na pana 
Michala Vlka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a pana Lukáše Vlka, trvale 
bytem Bezručova čtvrť 1115, Kuřim. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou dvou let 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). 
 
 
 

18. Roman Maňoušek, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Roman Maňoušek je nájemcem obecního bytu č. 947/27, 1+kk, umístěného ve II. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova v Kuřimi. Nájemní smlouvu k tomuto bytu má 
uzavřenou na dobu určitou do 21. 7. 2017. 
Vzhledem k tomu, že pan Maňoušek řádně neužívá zmíněný obecní byt - nehradí nájemné a zálohy 
na služby, nedodržuje domovní řád - navrhuje OMP okamžité ukončení nájemní smlouvy, a to 
dohodou ke dni 15. 9. 2016. 
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Diskuse: 
J. Viktorinová – p. Maňoušek podepsal dohodu a nyní je na chatě s p. Krichem. Ale spíše by volili 
samostatné ubytování. 
D. Sukalovský – žádá dotáhnout do konce pořízení 2 maringotek. 
J. Viktorinová – co s uvolněným bytem? Měl by jít do pořadníku. 
D. Sukalovský – v objektu sociálního bydlení je pí Tomková a pan Peňáz, tak by bylo lépe, kdyby 
tento byt dostali oni. Tito nájemníci jsou slušní, řádně platí nájemné, udržují pořádek a mohli by se 
posunout o úroveň výš. Byt se jim může mimořádně přidělit. 
D. Holman – mohli by se dostat do pořadníku. 
J. Viktorinová – nedosáhli by na to. 
D. Holman – členové rady by jim mohli dát přednostní body. 
 
Přijaté usnesení: 414/2016 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem 

Romanem Maňouškem, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytu č. 947/27 umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. 
Wolkerova, který je součástí pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to 
dohodou ke dni 15. 9. 2016. 

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

19. Závěry komise životního prostředí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Komise ŽP se sešla 5. 9. 2016 v 17:05 hod. a na programu jednání byly tato body: 
 
1) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku - A) ul. Křížkovského, B) Malá Česká, C) nám. 

Osvobození 
2) Návrh změny ÚP Kuřim 
3) Záměr výstavby Family park Zahrádky 
4) Diskuze 
 
Přílohy: A – zápis komise 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje podbody 1A, 1B, 1C: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje 
PRO: 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 415/2016 - RM schvaluje závěry komise v bodech 1A, 1B, 1C a 3 a bere na 

vědomí body 2a a 2b. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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20. Změna termínu plnění usnesení č. 266/2016 a 293/2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Změna termínu plnění usnesení RM č. 266/2016: 
Rada města Kuřimi svým usnesením č. 266/2016 schválila záměr akce: „Kuřim, ul. Úvoz - 
rekonstrukce vodovodu“ a zahájení prací na zadávací dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení s termínem plnění 31. 8. 2016. 
 
Vzhledem k tomu, že zahájení realizace stavby je plánováno až v roce 2018, žádá odbor investiční 
Radu města Kuřimi o prodloužení termínu plnění usnesení č. 266/2016, a to do 31. 12. 2016. 
 
Změna termínu plnění usnesení RM č. 293/2016: 
Rada města Kuřimi svým usnesením č. 293/2016 schválila zahájení zadávacího řízení „Kuřim ul. Kpt. 
Jaroše -rekonstrukce kanalizace a vodovodu s termínem plnění 30. 9. 2016. 
 
Prioritní akcí pro tento rok se z důvodu plánované rekonstrukce povrchu silnice v ulici Legionářská 
(akce vyvolána SÚS JmK) stala rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Legionářská. Zahájení 
výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici 
Kpt. Jaroše je tedy vhodné odložit na konec roku 2016. Zahájení této investiční akce se předpokládá 
až po roce 2018. Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o prodloužení termínu plnění usnesení 
č. 293/2016, a to do 31. 12. 2016. 
 
Přijaté usnesení: 416/2016 - RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 266/2016 

a č. 293/2016 do 31. 12. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

24. Uzavření nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. 947/27, 1+kk, v ul. Wolkerova č. p. 947 Kuřim. Bytová 
jednotka je nyní volná. 
Paní Ivana Tomková a pan Jiří Peňáz, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim žijí od roku 2011 
v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská v Kuřimi. Pan Peňáz pobírá invalidní důchod, paní 
Tomková pracuje jako pomocná síla v kuchyni na Wellness Kuřim. Vzhledem ke skutečnosti, že oba 
řádně plní své závazky vůči městu Kuřim,  OMP ve spolupráci s panem Žáčkem má velmi dobré 
zkušenosti s dodržováním dobrých mravů z jejich strany a vyvstala nutnost uvolnění místnosti 
v objektu sociálního bydlení pro jiné žadatele, navrhuje OMP mimořádné přidělení volného bytu 
č. 27na ul. Wolkerova 947 paní Tomkové a panu Peňázovi. 
Dle Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM čl. 9 odst. 1 může rada 
města rozhodnout o využití volného bytu jinak, než je uvedeno v těchto pravidlech. 
 
Přijaté usnesení: 417/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt 

č. 947/27 umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 na ul. 
Wolkerova, Kuřim, s panem Jiřím Peňázem a paní Ivanou Tomkovou, oba trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jako společnými nájemci, na dobu určitou šesti 
měsíců, za nájemné 56 Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)   Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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23. Dům dětí a mládeže Kuřim, Jungmannova 1084/1, Kuřim – 
žádost o pronájem nafukovací haly 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim v období cca od září do května provozuje na hřišti, které využívá oddíl házené 
nafukovací sportovní halu. Tato hala je pronajímaná dle ceníku schváleného Radou města Kuřimi dne 
5. 9. 2016 usnesením č. 483/2012. Dům dětí a mládeže Kuřim má zájem ve školním roce 2016/2017 
užívat tuto halu každý pátek v čase od 14:30 do 16:00 hod. 
Z důvodu nutné fakturace za pronájem haly, požádal Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková 
organizace Jihomoravského kraje, se sídlem Jungmannova 1084/1, Kuřim, IČ 44946881 o uzavření 
smlouvy o nájmu. 
 
OMP předkládá smlouvu v příloze A. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 418/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nafukovací haly s Domem 

dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Jungmannova 1084/1, 
Kuřim, IČ 44946881 na dobu určitou od 22. 9. 2016 do 31. 5. 2017, každý pátek 
v čase od 14:30 do 16:00 hod. dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešla v 15:46 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

21. Zápis komise stavební ze dne 14. 9. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 14. 9. 2016 proběhlo jednání komise stavební. Na programu bylo projednání žádostí fyzických 
a právnických osob: 
 

1. 2 RD na ul. Legionářská, pozemek parc. č. 270/1- 270/5 vše v k. ú. Kuřim - doplnění pohledů 
2. FAMILY PARK ZAHRÁDKY, Kuřim 
3. Parkoviště na ul. Nádražní za obchodním domem Albert-varianty, Kuřim 
4. Vjezd k RD, na ul. Jánská č. p. 427, Kuřim 
5. Novostavba RD, Podhoří, pozemek parc. č. 993/1 v k. ú. Kuřim 
6. RD, Luční, pozemek parc. č. 106 v k. ú. Kuřim 
7. Přístavba k RD s provozovnou, ul. Dlouhá, parc. č. 2642/894 v k. ú. Kuřim 
8. Rekonstrukce RD, Jánská č. p. 188/12, Kuřim 
9. Novostavba rekreačního objektu, pozemek parc. č. 2674/2 v k. ú. Kuřim 
10. Různé 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
S. Bartoš – problematické by mohlo být napojení na komunikaci. 
D. Sukalovský – s PČR se řešily pouze rozhledové trojúhelníky. Neřešilo se parkování, výjezd mezi 
domy je úzký. 
D. Sukalovský – žádá doplnit a překreslit projekt. 
PRO: 4. 
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Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 9 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 10 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 11 – schvaluje: 
D. Sukalovský – zajímá ho, jak si poradí s úpravou fasády. Pokud ji zateplí, potom přijde o tzv. Baťův 
styl. 
S. Bartoš – v této fázi se jedná pouze o veřejné plochy. 
D. Sukalovský – podle předložené dokumentace to ale vypadá, že se jedná o územní i stavební 
povolení. Bylo by dobré s nimi jednat, aby byl zachován současný vzhled. Nyní by o tom nehlasoval 
a vrátil do komise k novému projednání, aby se vyjádřili k celé dokumentaci. RM nesouhlasí 
s navrženou úpravou vnějšího pláště budovy a požaduje zachování stávajícího vzhledu. 
PROTI: 3, ZDRŽEL SE 1 (L. Ambrož). 
 
Přijaté usnesení: 419/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 14. 9. 

2016 v bodech 1, 3 a 6, schvaluje body 2, 4, 5, 7, 8, 9 a 10 a neschvaluje bod 11. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

22. Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání 
výsledků voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR 
konaných dne 7. 10 – 8. 10. 2016 a také případně 14. 10. – 15. 10. 
2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
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V současné době nemá Městský úřad Kuřim volné PC sestavy a tiskárny, které může použít 
k potřebám sčítání výsledků voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných dne 
7. 10 - 8. 10. 2016, v případě uskutečnění II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR i 14. 10. - 15. 10. 
2016. Celkový počet volebních okrsků je 8. Z tohoto důvodu si bude muset 8 ks kompletních 
počítačových sestav a tiskáren na tyto dva popřípadě čtyři dny zapůjčit. Prostřednictvím poptávky bylo 
osloveno 10 subjektů a byly získány nabídky 3 subjektů. Při hodnocení nabídek příloha č. 1 byla 
posuzována především celková cena zápůjčky při dodržení minimální konfigurace techniky dané 
Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím 
odborem doporučena radě města jako nejvýhodnější nabídka společnosti Comimpex, spol. s r.o., se 
sídlem Haškova 153/17, PSČ 638 00, Brno - Lesná, IČ 46972439, zastoupená Davidem Střelcem - 
jednatelem společnosti, v celkové hodnotě za obě kola voleb 17.812 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zhodnocení 

B – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 420/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pronájem 8 ks počítačových sestav pro účel sčítání výsledků voleb do 
zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. 10. 2016 - 
8. 10. 2016 a případně 14. 10. 2016 - 15. 10. 2016 se společností Comimpex, spol. 
s r.o., se sídlem Haškova 153/17, PSČ 638 00, Brno - Lesná, IČ 46972439, 
zastoupená Davidem Střelcem - jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 
17.812 Kč vč. DPH. 

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

25. Různé 
 
J. Vlček – můžeme podat dotaci k příjezdové komunikaci k ZŠ Jungmannova. 
S. Bartoš – ano, už se o tom zmínili. 
 
J. Vlček – obrátil se na něj správce budovy na ul. Šumavská, kde máme umístěnou kancelář pro 
školitele autoškoly, že celé atrium zabírají uchazeči a ruší ostatní návštěvníky. Dá se to nějakým 
způsobem usměrnit? 
A. Zimmermannová – zeptá se školitelů, jestli se nedá počet účastníků školení nějak regulovat. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM ve 16:25 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský      PaedDr. David Holman 
starosta města        místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 21. 9. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 9. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Pronájem pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – ZD Čebín, družstvo 
 2A - situace 
 2B - situace 
 2C - smlouva 
3 Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku  
 3A - situace 
 3B - smlouva 
4 AGROSTYL, spol. s.r.o. – dodatek k nájemní smlouvě 
 4A - situace 
 4B - dodatek č. 2 
5 Úřad práce ČR – dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 
 5A - dodatek č. 3 
6 Manž. Michal a Renata Bolcárovi – smlouva na dobu neurčitou 
7 Pořadník č. 38 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných 

bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 
 7A - pořadník č. 38 
8 REGO s.r.o. – dohoda o ukončení smluv na provoz kotelny v KD Kuřim 
 8A - návrh dohody 
9 Veřejnoprávní smlouva Jinačovice 
 9A - veřejnoprávní smlouva 
10 Veřejnoprávní smlouva Lelekovice 
 10A - veřejnoprávní smlouva 
11 Vyčlenění částky na Směrový dopravní průzkum 
12 Zahájení zadávacího řízení „Vodojem II – rekonstrukce armaturní komory 

a technologie“ 
 12A - výzva 
 12B - návrh smlouvy o dílo 
13 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠJ. 
 13A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
14 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 14A - žádost o souhlas s vyřaz. nepotř. majetku 
15 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
 15A - platový výměr 
16 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
 16A - platový výměr 
17 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
 17A - platový výmě 
18 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 18A - zápis komise o výběru žadatele 
 18B - zápis z místního šetření 
 18C - seznam žadatelů o umístění do DPS Kuřim 
19 Michal Vlk, Kuřim, Lukáš Vlk, Kuřim – přechod nájmu 
20 Roman Maňoušek, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
21 Závěry komise životního prostředí 
 21A - zápis 
22 Změna termínu plnění usnesení č. 266/2016, 293/2016 
23 Zápis komise stavební ze dne 14. 9. 2016 
 23A - zápis komise stavební 14. 9. 2016 
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24 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků voleb do 
zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných dne 7. 10 – 8. 10. 2016 a také 
případně 14. 10. – 15. 10. 2016 

 24A - zhodnocení nabídek 
 24B - návrh smlouvy 
25 Dům dětí a mládeže Kuřim, Jungmannova 1084/1, Kuřim – žádost o pronájem 

nafukovací haly  
 25A - smlouva 


