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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 24/2016 konané dne 24. 8. 2016 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

členové rady města. 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:18 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 8. 2016 

2 Vyřazení majetku 

3 Olga Janoušková, Kuřim – výpověď nájmu bytu 

4 Ladislav Horáček, Kuřim – přidělení bytu 

5 Miroslav Němec, Lučany nad Nisou – žádost o odkup lustru v KD 

6 Nebytový prostor č. 844/9 

7 Pověření vedoucí OMP 

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

9 Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2016/RM 

10 Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku  

10/1 Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku  

11 Dodatek č. 3 SOD č.2014/D/0111 Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla 

12 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 

13 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 

14 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

15 Záměr stavby rekreačního objektu na pozemku parc. č. 2675/5 v k. ú. Kuřim 

16 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi  

17 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

18 Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 

19 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 8. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 368/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 8. 

2016. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 369/2016 - RM schvaluje vyřazení majetku města Kuřimi dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 

3. Olga Janoušková, Kuřim – výpověď nájmu bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Olga Janoušková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 818/5, 2+1, který je umístěn ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817 v ul. 
Legionářská a č. p. 818, 819 v ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 1847, vše 
v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 27. 1. 1993. 
V poslední době má paní Janoušková problémy s řádným placením nájmu a záloh na služby. Dle 
sdělení správce bytu - Správa bytů Kuřim s.r.o. - dluží paní Janoušková ke dni 31. 7. 2016 částku ve 
výši xxxxxx Kč, tj. nájemné a zálohy za služby za měsíce březen, červen a červenec 2016. Správce 
bytu zaslal v měsíci červenci paní Janouškové upomínku na úhradu dlužné částky s tím, že má být 
dluh uhrazen do konce měsíce července. To se nestalo, navíc paní Janoušková neuhradila ani měsíc 
červenec. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla paní Olze Janouškové dána výpověď nájmu 
bytu ve smyslu § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Důvodem 
je porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem, tj. nezaplacení nájemného a nákladů na 
služby za dobu alespoň tří měsíců. V tomto případě má pronajímatel právo vypovědět nájem bez 
výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však 
do jednoho měsíce od skončení nájmu - ustanovení § 2291 odst. 1 občanského zákoníku. 
Paní Janoušková byla vždy řádným nájemcem. OMP proto navrhuje, aby RM schválila paní 
Janouškové výpověď nájmu bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. V případě, že bude dlužné 
nájemné uhrazeno, může RM svou výpověď vzít zpět a uzavřít s nájemcem nájemní smlouvu na dobu 
určitou. 
 
Přijaté usnesení: 370/2016 - RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 818/5 umístěného ve III. 

nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817 v ul. Legionářská a č. p. 818, 
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819 v ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 1847, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, paní Olze Janouškové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim ve 
smyslu § 2291 odst. 2 občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

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

4. Ladislav Horáček, Kuřim – přidělení bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Ladislav Horáček, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, je nájemcem služebního bytu 
umístěného v přízemí budovy Základní školy Jungmannova 813 v Kuřimi. Nájemní smlouva byla 
uzavřena v roce 2005 na dobu určitou, a to po dobu trvání pracovního poměru na funkci školník - 
údržbář (na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 12. 2002), mezi panem Ladislavem Horáčkem jako 
nájemcem a Základní školou Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov jako pronajímatelem. 
Dle čl. 4.3. nájemní smlouvy se nájem na dobu určitou změní na nájem na dobu neurčitou, přestane-li 
nájemce bytu, jehož nájem byl sjednán na dobu výkonu práce pro pronajímatele, vykonávat tyto práce 
z vážného důvodu na straně nájemce. Za vážný důvod na straně nájemce se považuje mj. splnění 
podmínek pro přiznání starobního důchodu. V přípise ze dne 27. 5. 2014 nájemce sdělil, že mu byl 
starobní důchod přiznán. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 11. 6. 2014 projednala žádost pana Horáčka, který požadoval 
jako náhradu za jím užívaný služební byt dva byty jednopokojové - pro sebe a pro svého vnuka. 
Žádosti nebylo vyhověno. 
Město Kuřim panu Horáčkovi v poslední době nabídlo dvě bytové jednotky, a to bytovou jednotku 
č. 828/1 v ul. Zborovská a bytovou jednotku č. 1116/7 v ul. Bezručova čtvrť, avšak obě odmítl. 
Dne 20. 4. 2016 požádal pan Horáček znovu o výměnu obecního bytu. Ve své žádosti uvádí, že za 
stávající služební byt o výměře 108 m

2
 požaduje adekvátní obecní byt, tedy byt s dispozicí minimálně 

2+1 a s minimální výměrou 55 m
2
. OMP je toho názoru, že oba byty nabídnuté panu Horáčkovi byly 

adekvátní co do výměry i dispozice bytu. 
 
Rada města dne 4. 5. 2016 schválila výměnu bytu manželům Zedníčkovým, kteří byli nájemci 
obecního bytu č. 874/10, 2+1, o velikosti cca 60 m

2
 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 874, 

875 v ul. Jungmannova. OMP dohodl s manž. Zedníčkovými prohlídku bytu č. 874/10 panem 
Horáčkem. Po prohlídce bytu pan Horáček souhlasí s ukončením nájmu bytu v budově ZŠ 
Jungmannova a s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 874/10 v ul. Jungmannova v Kuřimi. 
Manž. Zedníčkovi se k 31. 5. 2016 přestěhovali do obecního bytu č. 828/1. Vzhledem k tomu, že byt 
č. 874/10 dne 20. 5. 2016 vyhořel, došlo k celkové rekonstrukci bytu. Tím se pozdržela možnost 
přestěhovat pana Horáčka co nejdříve. Rekonstrukce bytu se dokončuje a OMP proto nyní předkládá 
RM návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy s panem Horáčkem na dobu neurčitou. 
Nastěhování pana Horáčka do bytu bude podle odhadu možné cca od 15. 9. 2016. 
 
Přijaté usnesení: 371/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 874/10 umístěný v podkroví bytového domu č. p. 874, 875 
v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1829, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, panu Ladislavu Horáčkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

5. Miroslav Němec, Lučany nad Nisou – žádost o odkup lustru v KD 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V rámci plánované rekonstrukce KD Kuřim bude zakoupeno nové vybavení, vč. osvětlení. OMP oslovil 
potencionálního kupce, který e-mailem poptával osvětlení starých kulturních prostor, hal, hotelů apod., 
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zda by měl zájem o koupi lustru umístěného v chodbě KD (vizte fotografii). Lustr je zřejmě původní 
z 60. let minulého století, je kovový, povrchová úprava se olupuje, lustr je funkční. 
 
Pan Miroslav Němec, bytem Lučany nad Nisou nabízí za lustr s ohledem na stav povrchové úpravy 
částku 3.500 Kč. 
 
Přílohy: A – foto 

B - Kupní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 372/2016 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Miroslavem Němcem, 

bytem Lučany nad Nisou xxx, PSČ 468 71, IČ 62222759, jejímž předmětem je 
prodej lustru v chodbě kulturního domu Kuřim za celkovou kupní cenu 3.500 Kč. 

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

6. Nebytový prostor č. 844/9 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 21. 7. 2016 pod č. usnesení 332/2016 schválila 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. Minimální požadované nájemné bylo stanoveno na 80 Kč/m

2
/měs. s roční 

valorizací. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 25. 7. 2016 do 17. 8. 2016. Termín odevzdání nabídek byl 
stanoven na středu 17. 8. 2016 do 9:00 hodin. V tomto termínu byly na podatelnu Městského úřadu 
Kuřim doručeny nabídky dvou uchazečů. 
Dne 17. 8. 2016 proběhlo veřejné otvírání obálek. Z otvírání obálek byl pořízen protokol. 
 
Nabídky předložili tito zájemci: 

1) BELLITEX fashion s.r.o., se sídlem Opatov 274, PSČ 569 12, IČ 28824512. Žadatel 
navrhuje nájemné ve výši 80 Kč/m

2
/měs. V předmětném nebytovém prostoru by chtěl 

vybudovat prodejnu kvalitního tříděného second handu oblečení, bot, hraček, bytového textilu 
a módních doplňků. 

2) Společnost AURILLA CZ s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Brno, PSČ 602 00, IČ 02480956. 
Žadatel, zastoupený jednatelkou zastoupená Bc. Pavlou Dvořákovou, DiS., nabízí nájemné ve 
výši 80 Kč/m

2
/měs. V nebytovém prostoru by zřídila lékárnu s 24 hodinovým provozem 

a současně s možností rozvážky léků pacientům, kteří nejsou dostatečně mobilní. Společnost 
AURILLA CZ s.r.o. je dodavatelem materiálu, přístrojů a pomůcek do zdravotnictví. 

 
Dle protokolu z otevírání obálek byly nabídky obou uchazečů doporučeny k posuzování radou města. 
Naskenované nabídky jsou přílohou tohoto materiálu. 
 
OMP navrhuje, aby rada města nejprve schválila pořadí uchazečů. S vítězným uchazečem následně 
OMP dojedná podrobnosti nájemní smlouvy, jejíž uzavření bude poté definitivně RM schváleno. Pokud 
se na prvním místě umístí společnost AURILLA CZ s.r.o., bude nutné nebytový prostor zrekolaudovat. 
OMP navrhuje následující pořadí: 

1. AURILLA CZ s.r.o. 
2. BELLITEX fashion s.r.o. 

 
Přílohy: A - nabídka Bellitex fashion s.r.o. 

B - nabídka AURILLA CZ s.r.o. 
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Přijaté usnesení: 373/2016 - RM schvaluje pořadí uchazečů o nájem nebytového prostoru č. 844/9 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova 
čtvrť v Kuřimi takto: 

1. AURILLA CZ s.r.o. 
2. BELLITEX fashion s.r.o. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník těchto družstevních bytů v Kuřimi: 
Hojerova 1467/1 - 1467/15, Hojerova 1468/1 - 1468/21, Hojerova 1469/1 - 1469/18, Metelkova 1491/1 
- 1491/15, Metelkova 1492/1 - 1492/15, Metelkova 1493/1 - 1493/12, Metelkova 1494/1 - 1494/15, 
Metelkova 1534/1 - 1534/10, Metelkova 1535/1 - 1535/10, Metelkova 1536/1 - 1536/10 a Metelkova 
1537/1 - 1537/3. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
V praxi to nyní funguje tak, že radě města je předložen příspěvek o schválení dalších členů Bytového 
družstva Sv. Ján v Kuřimi, družstvo. Rada města vezme na vědomí uzavření smlouvy o převodu 
družstevního podílu ke konkrétní bytové jednotce a následně rada města schválí budoucí pronájem 
konkrétní bytové jednotky novému nájemci - novému členu bytového družstva. 
Starosta města vznesl požadavek, aby tento materiál nebyl předkládán radě města, ale aby o něm 
rozhodovala vedoucí OMP a současně aby podepisovala předložené nájemní smlouvy. OMP proto 
předkládá radě města pověření vedoucí OMP k výše uvedené věci. 
 
Přijaté usnesení: 374/2016 - RM pověřuje vedoucí Odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim 

schvalováním nájmu bytů novým členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 a dále RM 
pověřuje vedoucí Odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim podpisem nájemních 
smluv - vše k těmto družstevním bytovým jednotkám: Hojerova 1467/1 - 1467/15, 
Hojerova 1468/1 - 1468/21, Hojerova 1469/1 - 1469/18, Metelkova 1491/1 - 
1491/15, Metelkova 1492/1 - 1492/15, Metelkova 1493/1 - 1493/12, Metelkova 
1494/1 - 1494/15, Metelkova 1534/1 - 1534/10, Metelkova 1535/1 - 1535/10, 
Metelkova 1536/1 - 1536/10 a Metelkova 1537/1 - 1537/3. 

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

8. 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 1.132 m
2
 a 3706 o vým. 6.717 m

2 
(celková výměra pozemků činí 8.138 m

2
) - vizte př. A, B. 

ZD Čebín má zájem předmětné pozemky dále obhospodařovat a souhlasí s uzavřením nové, nyní již 
pachtovní smlouvy (rekodifikace občanského zákoníku). 
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OMP doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na dobu určitou pěti let, za pachtovné ve výši 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. 
Pro k. ú. Kuřim je stanovená tato cena ve výši 14,62 Kč/m

2
. 

 
S výše uvedeným ZD Čebín souhlasí. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 375/2016 - RM 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. 

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

9. Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2016/RM 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), jehož 
předmětem je především zakotvení povinnosti pro vybrané subjekty zveřejňovat v registru smluv 
všechny smlouvy, u nichž hodnota předmětu přesáhne částku 50.000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že 
došlo mimo přijetí výše uvedeného zákona i k rekodifikaci občanského zákoníku (účinnost od 1. 1. 
2014), vyvstala nutnost zrušení Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2010, o zpracování smluv 
a zpracování směrnice nové. 
 
Přílohy: A - vnitřní směrnice RM S2/2016/RM 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – tento zákon se vztahuje i na společnosti zřízené městem. Měl by se tedy vztahovat 
i na Wellness Kuřim. Jednatel se tomu ale brání. Měli bychom mu v tom pomoci, protože chceme, aby 
přijatá pravidla byla všemi dodržována. 
A. Zimmermannová – informatici bývají na wellness téměř každý den, myslí si, že pokud bude 
jednatel chtít smlouvu zveřejnit, potom může požádat tohoto zaměstnance a ten mu jistě vyjde vstříc. 
D. Holman – u něj se bude jednat o několik kusů smluv. Zbytek bude zveřejňovat město, protože to 
jsou investice města. 
A. Zimmermannová – zákon umožňuje některé smlouvy nezveřejňovat. 
D. Sukalovský – některé smlouvy ale obsahují informace, které mohou vést k tomu, že někdo půjde 
pod jejich cenu. 
A. Zimmermannová – cena může být uvedena jako obchodní tajemství. 
D. Holman – záleží na tom, o co se jedná. 
P. Ondrášek – např. u leasingu nebo nákupu energií mohou být ceny veřejné. 
D. Holman – u CTSK zjistíme, kde jsou relevantní důvody se obávat zveřejnění ceny. 
P. Ondrášek – oznámí jednateli Wellness Kuřim, že v případě zveřejňování smluv může požádat 
o pomoc informatiky MěÚ Kuřim. 
D. Holman – u jednatele Wellness Kuřim zjistí, kolika smluv by se to týkalo. 
D. Sukalovský – zajistí toto u CTSK. 
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Přijaté usnesení: 376/2016 - RM schvaluje Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S2/2016/RM ve 
věci zpracování, evidence a uveřejňování smluv. 

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

10. 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. 
 
OMP doporučuje předmětný pozemek pronajmout ve stejném režimu, jako byl užíván dřívějším 
nájemcem panem Kosmákem, jednatelem společnosti AG CAFE s.r.o., tj. uzavřít nájemní smlouvu na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 305 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

V souladu se zákonem o obcích je potřeba před schválením nájemní smlouvy nejprve zveřejnit záměr 
na pronájem předmětného pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 377/2016 - RM 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. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

10/1. 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), již od 1. září 2016, tudíž není časový prostor na 
zveřejnění záměru. 
 
OMP doporučuje předmětný pozemek pronajmout v souladu se zákonem o obcích od 1. 9. do 29. 9. 
(na pronájem do 30 dnů nemusí být zveřejněný záměr) za stejné nájemné, jako byl užíván dřívějším 
nájemcem panem Kosmákem, jednatelem společnosti AG CAFE s.r.o., tj. za nájemné ve výši 
305 Kč/m

2
/rok. 

 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 378/2016 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře 50 m
2
 za účelem využití jako letní zahrádky u restaurace „Taverna Casa 
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Mia“ paní Martině Bartoňové, bytem Šebrov xxx, Šebrov - Kateřina, na dobu 
určitou od 1. 9. 2016 do 29. 9. 2016 za nájemné ve výši 305 Kč/m

2
/rok. 

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

11. Dodatek č. 3 SOD č.2014/D/0111 Wellness Kuřim - Využití 
odpadního tepla 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Město uzavřelo se společností ASIO, spol. s r.o. Smlouvu o dílo č. 2014/D/0111 na využití tepla 
z odpadních vod z praní filtrů k ohřevu dopouštěné vody do bazénů Wellness Kuřim. Z důvodu malého 
objemu akumulační nádrže v budově Wellness nebylo možné v plné míře využít odebrané teplo, proto 
byla dodatkem č. 2 k SOD přemístěna technologie pro rekuperaci tepelné energie do nevyužívané 
podzemní nádrže strojovny venkovního koupaliště. Při zahájení stavebních prací pro propojovací 
potrubí PE 63, PE 75 a PVC-U 140 ve výkopu mezi budovou Wellness a strojovnou koupaliště byla po 
dohodě všech stran (zástupce investora, provozovatel a zhotovitelé technologie a venkovních prací) 
dohodnuta změna trasy venkovního vedení, motivovaná snahou vyhnout se velkému množství 
podzemních vedení v původní trase (kanalizace, plyn, sdělovací, ovládací a elektro kabely). Nová 
trasa také lépe vyhovuje napojení potrubí uvnitř venkovní strojovny i suterénu Wellness, původní 
prostup byl v místě velké koncentrace vnitřních rozvodů. Tím se zkrátila venkovní trasa výkopu 
(méněpráce zhotovitele stavební části) a prodloužila trasa potrubí v suterénní místnosti technologie 
Wellness. 
Předmětem dodatku č. 3 k SOD je tedy zvýšení rozsahu dodávek a montáže potrubí, tvarovek 
a konstrukcí, uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 
Předložený dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo zvyšuje cenu za dílo o 39.909 Kč vč. DPH. 
OI doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 3 

B – položkový rozpočet 
 
Přijaté usnesení: 379/2016 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111 

se zhotovitelem zakázky „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“, ASIO, spol. 
s r.o. v hodnotě 39.909 Kč vč. DPH. 

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

12. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic 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 fondu investic mateřské školy ve výši 
22.308 Kč na dofinancování akce „Nákup přístrojů na rekuperaci vzduchu v ložnicích dětí v budově na 
ulici Jungmannova 885“ (vizte příloha A). 
 
Stav investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 30. 6. 2016 je 4.889.392,18 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF 
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Přijaté usnesení: 380/2016 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293 ve výši 22.308 Kč dle žádosti. 

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

13. Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka organizace Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim provedla výběrové řízení 
malého rozsahu do 100 tis. Kč na opravu ventilů stupaček topení v objektu domu s pečovatelskou 
službou z důvodu jejich protékání. Vzhledem k opakujícímu se problému je nutné všechny ventily 
stupaček vyměnit z důvodu zatíkání a zachování jejich funkčnosti. Na základě zaslaných nabídek byla 
vybrána společnost Juračka Pavel, Legionářská 1086, Kuřim, IČ 69750289. Cena opravy činí 
94.651 Kč vč. DPH. Oprava bude hrazena z investičního fondu organizace. Z tohoto důvodu CSS 
Kuřim žádá o převod částky 94.651 Kč z rezervního fondu do investičního jako prokázání použití 
daňové úspory za rok 2014, 2015. 
 
Přijaté usnesení: 381/2016 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim 

převod částky 94.651 Kč z rezervního fondu do investičního fondu a čerpání 
investičního fondu v částce 94.651 Kč na úhradu opravy ventilů stupaček topení 
v objektu domu s pečovatelskou službou. 

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

14. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci září 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 17. 8. 2016. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis ze šetření 

B - zápis komise 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 382/2016 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 6. 9. 2016 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

15. Záměr stavby rekreačního objektu na pozemku parc. č. 2675/5 
v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 18. 7. 2016 byla projednána v komisi stavební a následně 27. 7. 2016 v Radě města Kuřim 
žádost pana Mykhajla Deyaka, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 621 00 Jehnice o vyjádření k záměru stavby 
rekreačního objektu na pozemku parc. č. 2675/5 v k. ú. Kuřim, která nesplňovala požadavky dle 
výroku platného ÚP Kuřim, tj. vizte bod 8.5, tzn. Výškový ani plošný regulativ a nedoporučila Radě 
města souhlasit s realizací. 
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Pan Červinka, který zastupuje investora, 15. 8. 2016 opravil projektovou dokumentaci zrušením 
balkónu. Tímto byla splněna podmínka ve věci plošného regulativu dle bodu 8.5 ÚP Kuřim. Výškový 
regulativ, spočívající v omezení maximální výšky 5 m po římsu a 7 m po hřeben střechy, nelze v tomto 
případě uplatnit, protože se jedná dle ÚP Kuřim o stabilizovanou plochu. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - dokumentace 
 
Diskuse: 
J. Vlček – bylo by dobré, kdyby bylo jasné, kde se parcela nachází (mít zákres v mapě). 
 
Přijaté usnesení: 383/2016 - RM schvaluje záměr stavby rekreačního objektu na pozemku parc. 

č. 2675/5 v k. ú. Kuřim dle dokumentace v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

16. Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na 
výkup pozemků pod místními komunikacemi  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim dne 19. 5. 2016 vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi. Podle usn. ZM č. 1047/2016 ze dne 17. 5. 2016 můžou vlastníci pozemků podat 
nabídky do 18. 8. 2016 do 11:30 hod. 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ musí Rada města Kuřimi jmenovat komisi pro otevírání obálek. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl do rady města předložen návrh usnesení ve věci jmenování členů 
komise pro otevírání obálek, předkládá OMP materiál dodatečně. 
 
Návrh členů komise pro otevírání obálek: Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí OMP, Ing. Aleš Varmužka - 
vedoucí OF, Ing. Vladimíra Fidrmucová - referentka OMP. 
 
Náhradníci: Mgr. Alena Zimmermannová - tajemnice, Ing. Renata Havlová - referentka OI, Alena 
Janoušková -referentka OMP. 
 
Přijaté usnesení: 384/2016 - RM jmenuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ komisi pro otevírání 
obálek výběrového řízení vyhlášeného usnesením ZM č. 1047/2016 ze dne 17. 5. 
2016 dle zápisu. 

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

17. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PaedDr. David Holman, Bc. Taťána Sojková) 
 
Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Kuřim pro období 2015 - 2017 pro cílovou 
skupinu „Rodina s dětmi“ stanovuje jako jednu z priorit i „podporu sociálních služeb zaměřených na 
práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“. 
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Vedoucí OSVP a starosta města jednali s možnými poskytovateli této služby a získali předběžný 
příslib spolupráce od organizace SOS dětské vesničky, z. s., IČ 00407933 (nestátní nezisková 
organizace, která pomáhá ohroženým rodinám v péči o své děti a poskytuje zejména kvalitní 
alternativní péči dětem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, mj. provozuje i nízkoprahové 
centrum dětí a mládeže v Bystřici pod Hostýnem). 
 
SOS dětské vesničky připravily svoji žádost o dotaci, která by podstatnou měrou (cca 80 %) pokryla 
jejich mzdové a provozní náklady zařízení. Město Kuřim by se z cca 20% podílelo na financování 
provozu, hradilo energie, poskytlo zdarma prostory a tyto prostory investovalo, resp. opravilo. Popis 
základních parametrů zajištění provozu - vizte příloha B. 
 
V současné době se k danému účelu jako nejzpůsobilejší jeví objekt bývalé kotelny Domu 
s pečovatelskou službou na ul. Zahradní v Kuřimi (vizte příloha D). 
 
O této investiční akci, jakož i o samotném záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
bude jednat a rozhodovat Zastupitelstvo města Kuřimi dne 6. 9. 2016. Proto OSVP doporučuje 
zpracovat studii, která zastupitelům představí stavebnětechnické řešení záměru. 
 
Přílohy: A - informace o nízkoprahovém centru 

B - popis projektu 
C - žádost o dotaci v AJ 
D - situace 

 
 
Na jednání se dostavila v 14:55 hod. Bc. Taťána Sojková – vedoucí odboru sociálních věcí 
a prevence. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – udělejme studii, ať víme, o čem budeme rozhodovat. 
J. Vlček – s pořízením studie souhlasí. Tato bude řešit stavební stránku věci? 
D. Holman – ano. Popis projektu je v příloze B. 
P. Ondrášek – jaké bude rozpočtování? 
D. Holman – bude podle tabulek. Cena bude kolem 4 mil. Kč. Můžeme to změnit, pokud se 
rozhodneme, že v té druhé části objektu rekonstrukce neproběhne. 
D. Sukalovský – myslí si, že by se to mělo schválit. 
T. Sojková – toto řešíme 3. rokem. Upozorňuje, že nízkoprahové zařízení neřeší volnočasové aktivity 
dětí, ale je to postaveno na sociální problematice, na zaměření do rodiny a spolupráci s OSPOD. 
Doba si toto centrum vyžaduje. Upozorňuje, že využití pomoci od domu dětí a wellness centra asi 
nebude možné, protože disciplína rodin je jiná a docházka nebude reálná. Je to specifická záležitost. 
D. Holman – na spoustě skutečností by mohl oponovat. 
 
Přijaté usnesení: 385/2016 - RM schvaluje pořízení studie Nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež v objektu bývalé kotelny na ul. Zahradní v Kuřimi a dále schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků na tento účel z ORG 1008 000 000 „Studie 
a projekty“ ve výši 12.000 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 15:04 hod. Bc. Taťána Sojková. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

12 

 

18. Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o vzájemné propagaci mezi městem Kuřim 

a společností KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 26296195. 

Předmětem smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci 

projektu „Jižní Morava - Království Komety“ za podmínek uvedených ve smlouvě. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 386/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné propagaci mezi městem 

Kuřim a společností KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 
Brno, IČ 26296195 na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017. 

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

19. Různé 
 
P. Ondrášek – bylo by dobré začít jednat nad dotačním programem pro trenéry. Jaká částka bude 
navržena? 
L. Ambrož – bylo by dobré mít i kulturní trenéry. 
P. Ondrášek – mluvilo se o částce 200.000 Kč, ale myslí si, že by měla být vyšší. Mělo by se jednat 
o oddělený program, nyní se jedná o program na výchovu dětí. Z hlediska kultury to znamená co? 
D. Sukalovský – např. kulturní kroužek může fungovat mimo školu. 
P. Ondrášek – podporováni budou kvalifikovaní trenéři, kteří se mohou prokázat licenčním průkazem. 
U kultury to bude jak? 
D. Sukalovský – dohoda je, že dotace dostává sport i kultura. 
P. Ondrášek – navrhuje dát kulturu spíše do sociální oblasti. 
D. Holman – vše musí být logicky zdůvodněno. 
D. Sukalovský – co je kvalifikace? V kultuře nic takového není. Může se jednat o pedagogickou 
činnost. Chce vědět strukturu – kolika sportů se to bude týkat. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:35 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 8. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 8. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku 
 2A - vyřazovací protokoly 
3 Olga Janoušková, Kuřim – výpověď nájmu bytu 
4 Ladislav Horáček, Kuřim – přidělení bytu 
5 Miroslav Němec, Lučany nad Nisou – žádost o odkup lustru v KD 
 5A - foto lustr KD 
 5B - Kupní smlouva 
6 Nebytový prostor č. 844/9 
 6A - nabídka Bellitex fashion s.r.o. 
 6B - nabídka AURILLA CZ s.r.o. 
7 Pověření vedoucí OMP 
8 Pronájem pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – ZD Čebín, družstvo  
 8A - situace 
 8B - situace 
9 Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2016/RM 
 9A - vnitřní směrnice RM S2 2016 RM 
10 Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku  
 10A - situace 
10/1 Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku  
 10/1A - situace 
 10/1B - smlouva 
11 Dodatek č. 3 SOD č.2014/D/0111 Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla 
 11A - dodatek č. 3 
 11B - položkový rozpočet 
12 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 
 12A - žádost o čerpání IF 
13 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
14 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 14A - zápis ze šetření 
 14B - zápis komise 
 14C - pořadník DPS 
15 Záměr stavby rekreačního objektu na pozemku parc. č. 2675/5 v k. ú. Kuřim 
 15A - žádost 
 15B - dokumentace 
16 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 

místními komunikacemi 
17 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 17A - informace o nízkoprahovém zařízení 
 17B - popis projektu 
 17C - žádost o dotaci v AJ 
 17D - situace 
18 Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 
 18A - smlouva 


