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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 9/2017 konané dne 8. 3. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 

města. 
 
 
Ing. Karel Torn , CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:11 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 3. 2017 

2 Manželé Radomil a Jana Vyhnálkovi, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí koupelny 

3 Wellness Kuřim – nabídka odprodeje terasového sálače 

4 Petr Dufek, Kuřim – žádost o obnovu účelové komunikace  

5 Lubomír Vozdecký, Kuřim – žádost o pronájem pozemku  

6 Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017 

7 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

8 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 

9 „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ 

10 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
č. 042530/17/OSV 

11 Výroba videozáznamů kulturních, společenských a sportovních akcí – Aleš Kadlec  

12 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 3. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
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Přijaté usnesení: 111/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 3. 
2017. 

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

2. Manželé Radomil a Jana Vyhnálkovi, Kuřim – souhlas 
s rekonstrukcí koupelny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Radomil a Jana Vyhnálkovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou nájemci obecního 
bytu č. 893/3 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 v ul. 
Tišnovská, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 1995. Manželé Vyhnálkovi dne 27. 2. 2017 požádali o souhlas 
s rekonstrukcí koupelny a WC v bytě. Rekonstrukce by byla provedena svépomocí s finanční 
podporou města. 
 
OMP konzultoval se správci bytů možnost příspěvku na úhradu nákladů na materiál (obklady, dlažba) 
a zařizovací předměty (vana, WC, umyvadlo). Z vyčleněných finančních prostředků, které mají správci 
k dispozici, by příspěvek města na rekonstrukci jedné koupelny a WC činil max. 20.000 Kč: materiál - 
9.000 Kč, zařizovací předměty: vana - 5.000 Kč, umyvadlo - 3.000 Kč, WC - 3.000 Kč. V případě 
překročení stanoveného finančního limitu by rozdíl hradil nájemce. 
 
Přijaté usnesení: 112/2017 - RM uděluje souhlas manželům Radomilovi a Janě Vyhnálkovým, oba 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim s rekonstrukcí koupelny v bytě č. 893/3 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 
v ul. Tišnovská, se spoluúčastí města ve výši max. 20.000 Kč. 

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

3. Wellness Kuřim – nabídka odprodeje terasového sálače 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
OMP byl pověřen administrací odkoupení terasového sálače Commercia zn. Enders od společnosti 
Wellness Kuřim s.r.o. Sálač byl pořízen v roce 2012 za cenu 11.399 Kč, Wellness však sálač nikdy 
nepoužila a nyní jej nabízí městu za cenu 2.420 včetně DPH. 
Dle informace od p. Šmahelové město sálač již využívá při vytápění stanu pro veřejnost během 
Kuřimského svátku vína a dalších akcí. 
Kupní cena bude uhrazena z ORG 9005 (TAJ). 
 
Přílohy: A - kupní smlouva Wellness 
 
Přijaté usnesení: 113/2017 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností Wellness Kuřim 

s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, jejímž předmětem je 
odkoupení terasového sálače Commercia zn. Enders za cenu 2.420 Kč včetně 
DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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4. Petr Dufek, Kuřim – žádost o obnovu účelové komunikace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Petr Dufek požádal město Kuřim o nápravu a součinnost v užívání pozemků cesta - orná půda v těsné 
blízkosti protileteckých krytů z 2. světové války - v lokalitě „Nivky“ neboli za areálem „TOS“ Kuřim - 
vizte př. A. 
 
Z historie: 
V roce 2013 město uzavřelo s panem Dufkem nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem části 
pozemku parc. č. 2940/14 o výměře 880 m

2
, za účelem zajištění přístupu k pozemkům pana Dufka - 

parc. č. 2939/2 a 2940/22 - vizte př. B, C - „kryt 1“. 
 
Pan Dufek se stal vlastníkem i pozemku parc. č. 2941 k. ú. Kuřim, jehož součástí je bývalý protiletecký 
kryt dále jen „kryt 2“ - vizte př. B, C. 
 
Pan Dufek si stěžuje na špatnou komunikaci se zemědělci, kteří obdělávají přilehlé pole. Z tohoto 
důvodu si vybudoval na svých pozemcích svoji obslužnou cestu, a aby mu ji zemědělci neničili, 
ohraničil ji betonovými pražci a zamezil na ni přístup uzamykatelným ocelovým lanem - vizte foto - př. 
D. 
 
Na základě výše uvedeného pan Dufek požaduje obnovení cest na pozemcích parc. č. 2918/5, 2938/9 
a 2918/7 v k. ú. Kuřim, které jsou v současné době rozorány a využívány jako zemědělské pozemky. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - situace 
D - FOTO 

 
Diskuse: 
D. Holman – myslí si, že nemáme potřebu cestu budovat. 
D. Sukalovský – cesta tam vždy byla, jen vedla jinudy. Stojí za zváženou, jestli bychom cestu neměli 
aspoň vyměřit a ohraničit kameny. 
L. Ambrož – v minulosti byla cesta udusána a zpevněna a přesto byla rozorána. 
D. Sukalovský – měli bychom vymezit náš majetek. Pokud jsou dotace na obnovu polních cest, 
potom by se to dalo také využít. Nyní navrhuje cestu jasně vymezit. 
 
Přijaté usnesení: 114/2017 - RM schvaluje vymezení účelové komunikace na pozemcích parc. 

č. 2918/5, 2938/9 a 2918/7 v k. ú. Kuřim v lokalitě Nivky. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

5. Lubomír Vozdecký, Kuřim – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Lubomír Vozdecký ml., bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal o pronájem části pozemku parc. 
č. 3118/2 v k. ú. Kuřim o výměře 500 m

2
 za účelem umístění včelstev. Roční nájemné nabízí ve výši 

600 Kč - vizte příloha A. 
 
Jedná se o těžko přístupný pozemek v lokalitě Bělč - vizte příloha B. Místní šetření je plánováno před 
konáním rady města. 
 
OMP doporučuje zveřejnit záměr na pronájem pozemku. Při určení výše nájemného OMP vychází 
z ceny pronájmu zahrádek, tj. 2 Kč/m

2
/rok. Roční nájemné by bylo ve výši 1.000 Kč s roční valorizací. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pan Vozdecký 
s vyšším nájemným souhlasí. 
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Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - situace 

 
Přijaté usnesení: 115/2017 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3118/2 v k. ú. 

Kuřim o výměře 500 m
2
 panu Lubomíru Vozdeckému ml., bytem xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx Kuřim, od 1. 4. 2017 za cenu ve výši 2 Kč/m
2
/rok s roční valorizací, na 

dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

6. Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na postupnou celoroční opravu povrchu místních komunikací, ve výzvě 
jsou definovány nejčastější technologie oprav aplikovatelné na naše poměry, výzva pak připouští 
uzavřít smlouvu na tyto dílčí technologie s různými dodavateli. Hodnocení je navrženo podle ceny. 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města, a dále doporučuje schválit znění výzvy 
k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. Předpokládaná hodnota zakázky 2.500.000 Kč bez 
DPH. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Silvie Peřinová 
5. Ing. arch. Petr Němec 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Jan Herman 
3. Ing. Jaroslav Hamřík 
4. Ing. Dagmar Ševčíková 
5. Petr Krejčí 

 
Přílohy: A - návrh SOD 

B - výzva k podání nabídky 
 
Přijaté usnesení: 116/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017“ 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, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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7. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci dubnu 2076 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 27. 2. 2017. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 117/2017 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 4. 2017 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

8. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2017. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby, o jejímž poskytnutí rozhoduje kraj v souladu s ustanovením § 101a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Finanční podpora je poskytována na základě žádosti v rámci „Pravidel řízení o přiznání finanční 
podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ 
schválených Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 27. zasedání dne 23. 6. 2016 usnesením 
č. 2736/16/Z27. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům 
s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 2.802.500 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. Města Kuřim ve dvou splátkách a to v částce 
1.681.500 Kč a 1.210.000 Kč. První splátka bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy. Zřizovatel poskytne tuto finanční podporu příjemci tj. Centrum sociálních služeb Kuřim. 
Podepsanou smlouvu je nutné zaslat na JMK. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 118/2017 - RM souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb určené pro Centru sociálních služeb Kuřim, 
Zahradní 1275, Kuřim na poskytování pečovatelské služby pro rok 2017 ve výši 
2.802.500 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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9. „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit 
– III. etapa“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Odbor investiční navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015 čl. 8 Odlišné postupy, přímo schválit zhotovitele 
projektové dokumentace na výše uvedenou akci - společnost 7points s.r.o. 
Tato společnost zpracovávala studii k investičnímu záměru přikládanou k žádosti o dotaci na 
Ministerstvo financí na pokračování projektu rozšíření kapacit ZŠ Jungmannova III. etapa. Dále 
zpracovávali kompletní PD II. etapy přístavby ZŠ Jungmannova od územního řízení, stavebního 
povolení až po prováděcí a zadávací projekt. 
 
OI na schůzce dne 1. 3. 2017 jednal se společností 7points s.r.o. o ceně za zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení vč. přípravy projektu, studie projektu a projektové dokumentace pro 
stavební povolení, pro provedení stavby a zadání stavby, inženýrskou činnost. 
Cena za zpracování projektové dokumentace byla dále porovnána honorářovým výpočtem. 
Celková cena za zpracování projektu a inženýrskou činnost činí 1.481.276 Kč vč. DPH - vizte 
nabídka. 
 
Nyní bude zadáno zpracování PD pro územní řízení vč. přípravy projektu a studie projektu: 
 

- Příprava projektu    27.720 Kč bez DPH 
- Studie stavby     64.350 Kč bez DPH 
- PD pro územní rozhodnutí 276.625 Kč bez DPH      

Cena celkem   368.695 Kč bez DPH,   tj. 446.121 Kč vč. DPH 
 
OI doporučuje radě města schválit smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní 
řízení vč. přípravy projektu, studie projektu od společnosti 7points, s.r.o. ve výši 446.121 Kč vč. 
DPH. 
 
Přílohy: A - nabídka 

B - honorářový výpočet 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 119/2017 - RM schvaluje odlišný postup, ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování 
projektové dokumentace na akci "ZŠ Kuřim Jungmannova - vybudování nových 
výukových kapacit - III. etapa" a schvaluje jako zpracovatele společnost 7points 
s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 a souhlasí s uzavřením 
Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. 
přípravy projektu a studie projektu v celkové hodnotě 446.121 Kč vč. DPH. 

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

10. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb č. 042530/17/OSV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2017. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory ve formě vyrovnávací platby z rozpočtu 
Jihomoravského kraje poskytované na základě ustanovení § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
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pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Finanční podpora je poskytována na základě žádosti v rámci „Pravidel řízení o přiznání finanční 
podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ 
schválených Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 27. zasedání dne 23. 6. 2016 usnesením 
č. 2736/16/Z27. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, ID 6989675 ve výši 155.900 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena bankovním převodem na účet zřizovatele tj. Města Kuřim do 30 
kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Zřizovatel poskytne tuto finanční podporu příjemci tj. Centrum 
sociálních služeb Kuřim. 
Podepsanou smlouvu je nutné zaslat na JMK. 
 
Přílohy: A - smlouva CSSK 
 
Přijaté usnesení: 120/2017 - RM souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje určené pro Centru 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim na poskytování pečovatelské 
služby pro rok 2017 ve výši 155.900 Kč. 

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

11. Výroba videozáznamů kulturních, společenských a sportovních 
akcí – Aleš Kadlec 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Město Kuřim již v minulosti zajišťovalo pořizování videozáznamů sportovních a kulturních akcí 
v Kuřimi, spojené s umístěním videozáznamu na internet a do vysílání kabelové televize na TV kanálu 
Kotva KA. Do roku 2015 byla panu Aleši Kadlecovi (Kotva KA) za tímto účelem poskytována dotace ve 
výši 120.000 Kč /rok schválená. V roce 2015 se zásadním způsobem změnily podmínky pro 
poskytování dotací. Proto v roce 2016 město službu zajistilo poptávkou veřejné zakázky malého 
rozsahu, nikoliv dotací. Obdobný postup je třeba zajistit také v letošním roce, pokud tato služba 
propagace má nadále realizována. Rozsah reportáží by pro rok 2017 měl být jako v uplynulém roce, 
zejména se zaměřením na sportovní a kulturní aktivity dětí a mládeže z Kuřimi. 
 
Vzhledem k tomu, že umisťování záznamů na tento TV kanál je ve výlučné pravomoci výrobce těchto 
videozáznamů a současně držitele příslušné licence, je nutné v souladu s platnou Interní směrnicí RM 
Kuřim č. S2/2015/RM („zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“) stanovit tzv. odlišný postup (dle 
čl. 8 této směrnice) pro zadání této veřejné zakázky malého rozsahu: 
1. Veřejnou zakázku „Pořizování videozáznamů sportovních a kulturních akcí ve městě Kuřimi“ 
zadává Rada města Kuřimi držiteli licence umožňující vysílání pořízených videozáznamu na místním 
TV kanálu Kotva KA. 
2. Tajemník MěÚ pověří pracovníka úřadu přípravou této veřejné zakázky. 
3. Pověřený pracovník připraví zadání a smlouvu o dílo vymezující předmět díla, termín a místo plnění 
zakázky, cenu a další podmínky v souladu s usnesením Rady města Kuřimi. 
4. Veřejná zakázka je realizována na základě písemné smlouvy. 
 
Držitel licence pan Aleš Kadlec nese náklady, včetně nákladů na pronájem úložiště na internetu 
a současně letos uhradí Radě pro rozhlasové a televizní vysílání poplatek ve výši 50 tisíc korun na 
prodloužení licence na televizní vysílání. 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 121/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM při zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořizování 
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videozáznamů kulturních, společenských a sportovních akcí v Kuřimi" a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo za účelem pořizování videozáznamů kulturních, 
společenských a sportovních akcí v Kuřimi a jejich umístění na internet i do 
vysílání TV kanálu KOTVA KA kabelové televize v Kuřimi s panem Alešem 
Kadlecem, Nová 1057/4, 664 34 Kuřim, IČ 11482907 v ceně do 12.100 Kč vč. DPH 
/měsíc. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14:33 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 8. 3. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 3. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Manželé Radomil a Jana Vyhnálkovi, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí koupelny 
3 Wellness Kuřim – nabídka odprodeje terasového sálače 
 3A - kupní smlouva 
4 Petr Dufek, Kuřim – žádost o obnovu účelové komunikace 
 4A - žádost 
 4B - situace 
 4C - situace 
 4D - foto 



 
 

 

9 

5 Lubomír Vozdecký, Kuřim – žádost o pronájem pozemku  
 5A - žádost 
 5B - situace 
 5C - situace 
6 Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017 
 6A - návrh SOD 
 6B - výzva k podání nabídky 
7 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 7A - zápis o výběru žadatele 
 7B - zápis ze šetření 
 7C - pořadník DPS 
8 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
 8A - smlouva 
9 „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ 
 9A - nabídka 
 9B - honorářový výpočet 
 9C - návrh smlouvy 
10 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 

č. 042530/17/OSV 
 10A - smlouva 
11 Výroba videozáznamů kulturních, společenských a sportovních akcí – Aleš Kadlec 
 11A - smlouva o dílo 


