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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 6/2017 konané dne 8. 2. 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. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:12 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 2. 2017 

2 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb. 106-
119, obnova“ 

3 Novostavba stavebního dvora, ul. Na samotě v Kuřimi, pozemek parc. č. 2957/2 v k. ú. 
Kuřim 

4 Vyhrazené parkovací stání ZTP na ul. Červenáčkova 

5 Výpověď smlouvy na slevové karty DFC system 

6 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
pro rok 2017 

6/1 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
pro rok 2017 

7 Zápis č. 11/2017 z jednání komise školské dne 10. 1. 2017 

8 Zápis z jednání komise dopravy č. 1/2017 dne 16. 1. 2017 

9 Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2016 

10 Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2016 

11 Žádost o schválení dotace Jihomoravského kraje na rok 2017 pro regionální činnost 
knihovny 

12 Žádost o finanční podporu - pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou 
katedrálu 

13 Smlouva o bezúplatném užívání digitálních radiostanic Easy 

14 Smlouvy o zajištění údržby veřejné zeleně, úklidu komunikací a veřejných prostranství 
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14/1 Smlouvy o zajištění údržby veřejné zeleně, úklidu komunikací a veřejných prostranství 

15 Smlouvy o zajištění obsluhy sběrných dvorů, oprav a údržby mobiliáře 

15/1 Smlouvy o zajištění obsluhy sběrných dvorů, oprav a údržby mobiliáře 

16 Stanovisko zpracovatele ÚP Kuřim ke stavbě oplocení pozemků za rybníkem Srpek 

17 Městská sportovní hala - archeologický průzkum 

18 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 2. 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 
 
Přijaté usnesení: 49/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 2. 

2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„VN366 kabelizace pb. 106-119, obnova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PROSIG, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „VN366 kabelizace pb.106-119, obnova“. 
Jedná se o náhradu nadzemního vedení VN č. 366 novým zemním kabelovým vedením VN na ulici 
U Stadionu a Blanenská. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. 
č. 1843/21, 2976/1, 2976/14, 2977/2, 2982/1, 2982/2, 2982/3, 2989/1, 2989/2, 2990/2, 2990/3, 2990/5, 
2991/4 a 2991/5 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit 
věcné břemeno. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 1843/21, 2976/1, 2976/14, 2977/2, 2982/1, 
2982/2, 2982/3, 2989/1, 2989/2, 2990/2, 2990/3, 2990/5, 2991/4 a 2991/5 vše v k. ú. Kuřim v celkové 
délce cca 560 m, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 30.000 Kč bez 
DPH (smluvní cena za věcné břemeno je 10.000 Kč za každých započatých 200 m délky vedení). 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 50/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 1843/21, 2976/1, 
2976/14, 2977/2, 2982/1, 2982/2, 2982/3, 2989/1, 2989/2, 2990/2, 2990/3, 2990/5, 
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2991/4 a 2991/5 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 
30.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. 

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

3. Novostavba stavebního dvora, ul. Na samotě v Kuřimi, pozemek 
parc. č. 2957/2 v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Ve věci zpracování projektové dokumentace na akci „Novostavba stavebního dvora, ul. Na samotě, 
Kuřim, p. č. 2957/2 v k. ú. Kuřim“ byla vedena jednání s Ing. Petrem Řezníčkem o předběžné ceně, 
která vycházela do 30.000 Kč. Po několika vzájemných schůzkách a rozšíření zadání byla dohodnuta 
cena 56.800 Kč (projektant není plátcem DPH). 
 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme schválit pro pořízení jednostupňového projektu pro sloučené 
územní a stavební řízení a inženýrskou činnost (HZS, OŽP, ZPF) na akci „Novostavba stavebního 
dvora, ul. Na samotě, Kuřim, p. č. 2957/2 v k. ú. Kuřim“ odlišný postup dle směrnice Rady města 
Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 8, odst. 3. 
 
Přijaté usnesení: 51/2017 - RM schvaluje odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města Kuřimi 

S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace pro DSP a inženýrskou činnost (HZS, OŽP, ZPF) k akci 
„Novostavba stavebního dvora, ul. Na samotě, Kuřim, p. č. 2957/2 v k. ú. Kuřim“ 
Ing. Petru Řezníčkovi, Hudcova 533/78c, 612 00 Brno za cenu 56.800 Kč včetně 
DPH. 

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

4. Vyhrazené parkovací stání ZTP na ul. Červenáčkova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Paní Zdeňka Šindelková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádala dne 31. 10. 2016 o povolení 
zvláštního užívání komunikace z důvodu zřízení vyhrazeného parkování, jako držitelka průkazu ZTP. 
Požaduje umístění na protější straně ulice od svého domu na rozhraní domů č. p. 1686/19 a 1685/21 
v ulici Červenáčkova. Jedná se o opakované vyhrazení parkování, které bylo povoleno dne 3. 8. 2015 
a jehož platnost skončila 31. 12. 2016. 
Žádost nedoporučila komise dopravy dne 28. 11. 2016 a následně Rada města dne 13. 12. 2016 
doporučení komise dopravy schválila s odůvodněním, že proti zřízení tohoto parkovacího místa 
vystupuje část občanů ul. Červenáčkova z důvodu spoluvlastnictví rodinného domu paní Šindelkové 
s parkovacím stáním a zřízením vyhrazeného parkovacího stání řeší parkovaní pro své příbuzné. 
 
Dne 19. 1. 2017 jsme obdrželi mailem vysvětlení žádosti o obnovení vyhrazeného parkovacího stání 
paní Zdeňky Šindelkové, která musí při zdravotních komplikacích být dcerou bezodkladně odvezena 
na vyšetření končící ve většině případů hospitalizací v nemocnici. Několikrát do roka je volaná rychlá 
záchranná služba. Stání před rodinným domem využívá dcera při odvozech matky na vyšetření. 
Následně ještě paní Šindelková poslala dne 30. 1. 2017 písemné odvolání s podobným odůvodněním 
jako v mailu. 
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Přílohy: A - vyhrazené park. stání ZTP - mail p. Šindelková 
B - stížnost na vyhr. park. stání - Červenáčkova 
C - odpověď na stížnost 
D - dopis p. Šindelkové ze dne 25. 1. 2017 (Ginis 30. 1. 2017) 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje zvláštní užívání komunikace pro účely vyhrazeného parkování na 

ul. Červenáčkova na rozhraní rodinných domů 1685/21 a 1686/19 v Kuřimi pro 
držitele průkazu ZTP paní Zdeňku Šindelkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim. 

Hlasováno 
Zdrželi se: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

5. Výpověď smlouvy na slevové karty DFC system 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
RM schválila dne 23. 9. 2015 uzavření smlouvy o nákupu pohonných hmot prostřednictvím 
tankovacích karet se společností DFC system a.s., IČ 24757781, se sídlem Na Flusárně 168, Příbram. 
Jelikož tyto karty nebyly v praxi využity a jsou zatíženy manipulačním poplatkem, je navrhováno 
vypovězení této smlouvy. Výpovědní lhůta činí 15 dnů. 
 
Přijaté usnesení: 52/2017 - RM schvaluje vypovězení smlouvy o nákupu pohonných hmot 

prostřednictvím tankovacích karet, uzavřenou se společností DFC system a.s., 
IČ 24757781, Na Flusárně 168, 261 01 Příbram. 

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

6. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociálních služeb pro rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Renáta Malásková, DIS.) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (příloha A), stanovující podíl obcí na spolufinancování 
stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
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 služby prevence: 20 % 

 odborné sociální poradenství: 5 % 

 služby sociální péče: 8 % 

 pečovatelská služba: 20 % 
 
Dne 6. 9. 2016 usnesením č. 1096/2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast. 
 
Příloha C obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2017. V příloze D je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přílohy: A – pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory 2017 (2) 

B - síť rok 2017 + max. výše v % 
C - veřejnoprávní smlouva Oblastní charita 
D - žádost - Oblastní charita Tišnov 

 
Přijaté usnesení: 53/2017 - RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2017 poskytovateli sociální služby 
odlehčovací služba Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov, se sídlem 
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov, IČ 44990260 ve výši 12.356 Kč. 

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

6/1. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociálních služeb pro rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Renáta Malásková, DIS.) 
 
Přílohy: A - veřejnoprávní smlouva SOS dětské vesničky 

B - žádost - SOS dětské vesničky 
 
Přijaté usnesení: 54/2017 - RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2017 poskytovateli sociální služby 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SOS dětské vesničky, z. s., adresa 
zařízení Borůvkova 11, 621 00 Brno, IČ 00407933 ve výši 29.520 Kč. 

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

7. Zápis č. 11/2017 z jednání komise školské dne 10. 1. 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 10. 1. 2017 proběhlo jedenácté jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha 
A). 
Komise školská nepřijala žádné doporučující usnesení k projednání v radě města. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – jedno z kritérií hodnocení ředitelů škol je zavedení alternativní výuky. 
D. Holman – ano. Alternativní výuka bude zavedena na ZŠ Tyršova, pan ředitel se k ní přihlásil. 
P. Ondrášek – formulace bodu 3 je taková, že ředitelé by měli vyhovět poptávce. Pokud o to bude 
zájem, potom bychom měli rodičům vyjít vstříc. Ve finále je to rozhodnutí ředitelů. Není to závazné. 
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D. Sukalovský – pokud jsme to dali do kritérií hodnocení, potom to není správné. Tento způsob není 
vhodný. 
D. Holman – pokud ředitelé slíbili, že tuto výuku zavedou do osnov, potom by to měli dodržet. 
 
Přijaté usnesení: 55/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise školské ze dne 10. 1. 

2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

8. Zápis z jednání komise dopravy č. 1/2017 dne 16. 1. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřimi je předložen zápis z jednání komise dopravy č. 1/2017 ze dne 16. 1. 2017. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy č 1 2017 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3.1. – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3.2. – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 56/2017 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy ze dne 16. 1. 2017 

v bodech 2, 3.2. a 4, schvaluje body 1 a 3.1., dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

9. Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2016 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložena Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2016. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti OD za 2016 
 
 
Přijaté usnesení: 57/2017 - RM bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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10. Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, předkládá zprávu o činnosti odboru od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 
Ve sledovaném období plnil odbor správní a vnitřních věcí úkoly stanovené v souladu s organizačním 
řádem. V činnosti odboru se neprojevily závažné problémy. V průběhu roku 2016 došlo k personálním 
změnám na odboru. Od 1. 1. 2016 byla převedena přestupková agenda pod Odbor kancelář úřadu, 
oddělení přestupků. Na uvolněné místo na podatelně byla od 1. 9. 2016 přijata nová pracovnice paní 
Iveta Váňová, která zajišťuje agendu podatelny, agendy Czech POINTu a  provádí ověřování podpisů 
a listin. V současné době Odbor správní a vnitřních věcí Městského úřadu v Kuřimi zpracovává 
agendy matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, vidimace a legalizace, 
Czech POINTu a podatelny. Ke stěžejním úkolům odboru v roce 2016 patřila organizace voleb do 
Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu České republiky. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti odboru za rok 2016 

B - zpráva o činnosti odboru 2012-2016 
 
Přijaté usnesení: 58/2017 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti OSVV za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

11. Žádost o schválení dotace Jihomoravského kraje na rok 2017 
pro regionální činnost knihovny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jana Klosová) 
 
Předkládám RM žádost o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v Brně 
prostřednictvím Moravské zemské knihovny v Brně z Programu podpory zajištění výkonu regionálních 
funkcí knihoven v JMK na rok 2017 ve výši 2.535.000 Kč. 
 
Přílohy: A- žádost o dotaci 2017 
 
Přijaté usnesení: 59/2017 - RM schvaluje příjem dotace pro zajištění výkonu regionálních funkcí 

knihovny v roce 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

12. Žádost o finanční podporu - pořízení nových reprezentativních 
varhan pro svatovítskou katedrálu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 16. 1. 2017 byla doručena žádost Svazu měst a obcí České republiky, se sídlem 5. května 
1640/65, 140 00 Praha 4. Jeho předseda a starosta Kyjova Mgr. František Lukl, MPA oslovil 
s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou dne 14. prosince 2016 společným otevřeným 
dopisem starosty v celé republice, aby se jejich obce připojily ke sbírce. Více v přiloženém dopise 
(příloha A). 
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Nadační fond Svatovítské varhany vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního 
rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123, dne 19. března 2014. 
 
Identifikační číslo nadačního fondu je 02794471. 
 
Bankovní spojení nadačního fondu je 2109930876/2700. 
 
Sídlo nadačního fondu: 119 02 Praha 1 - Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16 
 
Účel nadačního fondu: pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 60/2017 - RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.800 Kč, jako 

podporu na nákup nových varhan pro svatovítskou katedrálu v Praze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

13. Smlouva o bezúplatném užívání digitálních radiostanic Easy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Hasičský záchranný sbor JMK nabídl jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí bezplatné zapůjčení 
digitálních radiostanic Easy, které přispějí ke zlepšení akceschopnosti příslušných jednotek. HZS 
zajistilo pro SDH Kuřim udělení Dokladu opravňujícího k radioprovozu v digitální rádiové síti, takže 
město Kuřim nemusí pro provoz této radiostanice již nic zajišťovat. 
Smlouva o bezúplatném užívání movitého majetku je předložena v příloze A. 
 
Přílohy: A - smlouva a protokol o předání 
 
Přijaté usnesení: 61/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném užívání movitého 

majetku mezi Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem 
Zubatého 1, 614 00 Brno, IČ 70884099 a městem Kuřim, Jungmannova 968/75, 
664 34 Kuřim, IČ 00281964, dle přílohy. 

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

14. Smlouvy o zajištění údržby veřejné zeleně, úklidu komunikací 
a veřejných prostranství 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Převážnou část prací souvisejících s údržbou zeleně, úklidu komunikací a veřejných prostranství pro 
město Kuřim zabezpečuje na základě uzavřených smluv Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., 
Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 Kuřim. Tyto smlouvy byly uzavřeny v roce 2009 s platností do roku 
2016. Smlouvy na část ostatních činností (odpady, zimní údržba, správa hřbitova) byly uzavřeny na 
dobu neurčitou. 
Veškeré práce spojené s údržbou zeleně a úklidu veřejných prostranství CTS Kuřim, s.r.o. provádí dle 
požadavku města. Proto předkládáme návrh smluv k uzavření na dobu neurčitou. 
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Přílohy: A - smlouva Kuřim zeleň 
 
Přijaté usnesení: 62/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění údržby veřejné zeleně ve 

městě Kuřimi se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189, na dobu neurčitou. 

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

14/1. Smlouvy o zajištění údržby veřejné zeleně, úklidu komunikací 
a veřejných prostranství 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Přílohy: A - smlouva Kuřim čistění 
 
Přijaté usnesení: 63/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění úklidu komunikací 

a veřejných prostranství ve městě Kuřimi se společností Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, 
IČ 26307189 na dobu neurčitou. 

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

15. Smlouvy o zajištění obsluhy sběrných dvorů, oprav a údržby 
mobiliáře 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., Jungmannova 968, 664 34 Kuřim celoročně zabezpečuje 
obsluhu na sběrných dvorech a opravu mobiliáře v majetku města. Tyto práce se doposud 
zabezpečovaly na základě objednávek. Pro zjednodušení zadávání jednotlivých prací je vhodné 
s touto firmou uzavřít smlouvy a tím snížit počet psaných jednotlivých objednávek a celkovou 
administraci. 
 
Přílohy: A - smlouva Kuřim obsluha SSO 
 
Přijaté usnesení: 64/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění obsluhy sběrných dvorů ve 

městě Kuřimi se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189, na dobu neurčitou. 

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

15/1. Smlouvy o zajištění obsluhy sběrných dvorů, oprav a údržby 
mobiliáře 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Přílohy: A - smlouva Kuřim mobiliář 
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Přijaté usnesení: 65/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění oprav a údržby mobiliáře ve 
městě Kuřimi se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 na dobu neurčitou. 

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

16. Stanovisko zpracovatele ÚP Kuřim ke stavbě oplocení pozemků 
za rybníkem Srpek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Žádost o oplocení pozemků za rybníkem Srpek, parc. č. 2904/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161 vše v k. ú. Kuřim byla projednaná v Radě města Kuřimi dne 21. 12. 2016 
pod bodem č. 18. Zápis komise stavební ze dne 12. 12. 2016 s požadavkem na stanovisko 
zpracovatele ÚP Kuřim. 
Dne 25. 1. 2017 zaslal zpracovatel stanovisko, ve kterém konstatuje nesoulad s Územním plánem 
Kuřim. 
 
Přílohy: A - stanovisko zpracovatele ÚP Kuřim 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – zatím by počkal na studii. 
P. Ondrášek – v žádosti nebyl specifikovaný účel. V této chvíli nemáme žadateli důvod vyhovět. Nyní 
to není v souladu s územním plánem. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s oplocením pozemků za rybníkem Srpek parc. č. 2904/147, 148, 

149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 vše v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Zdrželi se: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

17. Městská sportovní hala - archeologický průzkum 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je stavebník, pokud staví na území s archeologickými nálezy, 
povinen oznámit svůj stavební záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu, nebo jiné oprávněné 
organizaci provést archeologický výzkum. Klíčový je pojem "území s archeologickými nálezy," přičemž 
se vlastní oblast vymezuje negativně. Tedy pouze tam, kde spolehlivě víme, že žádné nálezy nejsou 
a být nemohou, hovoříme o území archeologicky sterilním. 
 
Z uvedeného vyplývá, že území s archeologickými nálezy je prakticky celá Česká republika, a proto by 
měl být u každého zásahu pod úroveň terénu přítomen archeolog. 
 
Na základě oznámení dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a podle poskytnuté 
projektové dokumentace a základní odborné rešerše byla vypracována Dohoda o provedení 
záchranného archeologického výzkumu ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb. 
 
Záchranný archeologický výzkum se skládá ze tří částí - odborného archeologického dohledu nad 
zemními pracemi, v případě pozitivního prokázání archeologických nálezů pak následuje jejich 
odborné vyzvednutí a dokumentace, poslední částí je zpracování nálezů, dokumentace a závěrečné 
zprávy, která slouží zároveň jako potvrzení o provedení archeologického výzkumu pro účely 
kolaudace stavby. 



 
 

 

11 

 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 66/2017 - RM schvaluje uzavření Dohody o provedení záchranného 

archeologického výzkumu se společností Ústav archeologického památkové péče 
Brno, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, IČ 48511005. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 15:16 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 8. 2. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 2. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb. 106-

119, obnova“ 
 2A - situace 
 2B - situace 
 2C - smlouva 
3 Novostavba stavebního dvora, ul. Na samotě v Kuřimi, pozemek parc. č. 2957/2 v k. ú. 

Kuřim 
4 Vyhrazené parkovací stání ZTP na ul. Červenáčkova 
 4A - vyhrazené park. stání ZTP - mail p. Šindelková 
 4B - stížnost na vyhr. park. stání - Červenáčkova 
 4C - odpověď na stížnost 
 4D - dopis p. Šindelkové ze dne 25. 1. 2017 (Ginis 30. 1. 2017) 
5 Výpověď smlouvy na slevové karty DFC system 
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6 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
pro rok 2017 

 6A - pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory 2017 
 6B - síť pro rok 2017 + max. výše v % 
 6C - veřejnoprávní smlouva Oblastní charita 
 6D - žádost Oblastní charita Tišnov 
6/1 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 

pro rok 2017 
 6/1A - veřejnoprávní smlouva SOS dětské vesničky 
 6/2B - žádost SOS dětské vesničky 
7 Zápis č. 11/2017 z jednání komise školské dne 10. 1. 2017 
 7A - zápis 
8 Zápis z jednání komise dopravy č. 1/2017 dne 16. 1. 2017 
 8A - zápis 
9 Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2016 
 9A - zpráva o činnosti za 2016 
10 Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2016 
 10A - zpráva o činnosti odboru za rok 2016 
 10B - zpráva o činnosti odboru 2012-2016 
11 Žádost o schválení dotace Jihomoravského kraje na rok 2017 pro regionální činnost 

knihovny 
 11A- žádost o dotaci 2017 
12 Žádost o finanční podporu - pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou 

katedrálu 
 12A - žádost 
13 Smlouva o bezúplatném užívání digitálních radiostanic Easy 
 13A - smlouva a protokol o předání 
14 Smlouvy o zajištění údržby veřejné zeleně, úklidu komunikací a veřejných prostranství 
 14A - smlouva Kuřim zeleň 
14/1 Smlouvy o zajištění údržby veřejné zeleně, úklidu komunikací a veřejných prostranství 
 14/1A - smlouva Kuřim čistění 
15 Smlouvy o zajištění obsluhy sběrných dvorů, oprav a údržby mobiliáře 
 15A - smlouva Kuřim obsluha SSO 
15/1 Smlouvy o zajištění obsluhy sběrných dvorů, oprav a údržby mobiliáře 
 15/1A - smlouva Kuřim mobiliář 
16 Stanovisko zpracovatele ÚP Kuřim ke stavbě oplocení pozemků za rybníkem Srpek 
 16A - stanovisko zpracovatele ÚP Kuřim 
17 Městská sportovní hala - archeologický průzkum 
 17A - dohoda Kuřim hala 


