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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 14/2017 konané dne 26. 4. 2017 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

MSc. – členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn – tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:00 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 4. 2017 

6 HABAU CZ s.r.o. – žádost o pronájem pozemku  

7 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro novostavbu 
RD čp. 1993 na ul. K. H. Máchy v Kuřimi“ 

8 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí, zahájení VŘ 

10 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o za rok 2016 

10/1 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o za rok 2016 

11 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2016 

11/1 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2016 

11/2 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2016 

2 Jitka Rajsiglová, Kuřim – smlouva na dobu neurčitou 

3 Irena Ilková, Kuřim a Jitka Ilková, Kuřim – odložení žádosti o pronájem bytu  

4 Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD 

5 Lubomír Němeček, Kuřim – přechod nájmu, manž. Slatkovských, Kuřim a Lubomír 
Němeček, Kuřim - dohoda o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní 
smlouvy k bytu 

5/1 Lubomír Němeček, Kuřim – přechod nájmu, manž. Slatkovských, Kuřim a Lubomír 
Němeček, Kuřim - dohoda o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní 
smlouvy k bytu 

9 Zpráva o činnosti odboru investičního za rok 2016 

12 Wellness Kuřim s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou, pachtovní smlouva 

12/1 Wellness Kuřim s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou, pachtovní smlouva 

13 Žádost o užití loga města Kuřimi 
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14 Zápis komise stavební ze dne 19. 4. 2017 

15 Změna pravidel pro užívání loga města Kuřimi 

15/1 Změna pravidel pro užívání loga města Kuřimi 

16 Organizování VS ve spolupráci s ÚP ČR 

17 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 

18 ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim - záměr 

19 Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - 
posouzení a hodnocení nabídek 

19/1 Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - 
posouzení a hodnocení nabídek 

20 Rozbor hospodaření k 31. 3. 2017 

21 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 4. 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: 189/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 4. 

2017. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6. HABAU CZ s.r.o. – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, IČ 26068338, 
požádala město Kuřim o krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 3430/1 v k. ú. Kuřim o výměře 
1.000 m

2
 za účelem zřízení mezideponie výkopové zeminy a uložení stavebního materiálu pro stavbu 

veřejného zájmu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“ resp. nádraží Kuřim. Plánovaná 
doba nájmu se předpokládá v období od 30. 3. do 31. 8. 2017, tj. cca 5 měsíců. 
 
Jedná se o pozemek na Podlesí v těsné blízkosti areálu „obalovny Kuřim“ - vizte příloha A, B. 
V pozemku je uložen vysokotlaký plynovod (VTL). HABAU CZ s.r.o. předložil vyjádření vlastníka 
plynovodní sítě, jakým způsobem může být využíván pozemek, na který se vztahuje ochranné pásmo 
plynovodu. Toto vyjádření bude přílohou nájemní smlouvy - vizte příloha C. 
 
Bylo dohodnuto nájemné ve stejné výši, za jakou město pronajímá sousední pozemky společnosti 
EUROVIA CS, a.s. tj. 4,50 Kč/m

2
/měsíc. 

 
OMP doporučil v období od 30. 3. do 27. 4. 2017 pronajmout pozemek jako krátkodobý pronájem 
(usn. č. 151/2017 ze dne 29. 3. 2017) a na další období vyhlásit záměr na pronájem pozemku (usn. 
č. 152/2017 ze dne 29. 3. 2017). 
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152/2017 ze dne 29. 3. 2017: 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3430/1 k. ú. Kuřim o výměře 1.000 
m

2
 společnosti HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, IČ 26068338, za 

účelem uložení stavebního materiálu a zeminy na dobu určitou od 27. 4. do 31. 8. 2017 za nájemné 
ve výši 4.500 Kč/měsíc. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
OI a OMP s pronájmem pozemku souhlasí. V příloze D předkládá OMP nájemní smlouvu. 
 
Přílohy: A – situace 

B - situace 
C - vyjádření GasNet, s.r.o. 
D - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 190/2017 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3430/1 k. ú. Kuřim 

o výměře 1.000 m
2
 společnosti HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 

České Budějovice, IČ 26068338, za účelem uložení stavebního materiálu 
a zeminy, na dobu určitou od 28. 4. 2017 do 31. 8. 2017 za nájemné ve výši 
4.500 Kč/měsíc. 

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

7. GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní 
přípojka pro novostavbu RD čp. 1993 na ul. K. H. Máchy v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manželé Šimonovi, bytem Legionářská 816/87, Kuřim, jako investoři stavby „STL plynovodní přípojka 
pro rodinný dům na čp. 1993 na ulici K. H. Máchy v Kuřimi, číslo stavby: 9900087559“ zaslali městu 
Kuřim k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou plynovodní přípojky k RD postavenému na pozemku parc. č. 2442/4 v k. ú. 
Kuřim na ul. K. H. Máchy - vizte příloha A. 
 
Část plynovodní přípojky je uložena v pozemku parc. č. 2424/2 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví 
města Kuřimi. Podmínkou předání plynovodní přípojky společnosti GasNet, s.r.o. je zřízení věcného 
břemene k městskému pozemku parc. č. 2424/2 v k. ú. Kuřim. Za účelem zřízení věcného břemene 
byl vyhotovený GP č. 3436-99/2017 ze dne 23. 3. 2017 - vizte př. B. 
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností GasNet, s.r.o. 
jako oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene na 
pozemku parc. č. 2424/2 v k. ú. Kuřim dle GP č. 3436-99/2017 v délce 1,90 m - vizte příloha B. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH (vizte 
usn. RM č. 262/2016 ze dne 14. 6. 2016). Náklady na zřízení věcného břemene ponesou investoři - 
manželé Šimonovi. 
 
Smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 191/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad 
Labem Klíšská 940/96, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3436-99/2017 k části pozemku parc. č. 2424/2 v k. ú. Kuřim. 
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Náklady na zřízení věcného břemene ponesou investoři stavby - manž. RNDr. 
Roman Šimon Hilscher, Ph. D. a Ing. Nicola Šimonová, oba bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxxxx, Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH. 

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

8. Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí, 
zahájení VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - 

Podlesí“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-003 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Součástí předmětu zakázky je: 

- rekonstrukce stávající křižovatky hlavní příjezdové místní komunikace a ul. Šmeralovy 
v městské části Kuřim - Podlesí, 

- vybudování zálivu autobusové zastávky s přístřeškem a nového přechodu pro chodce, 
- vybudování nového osvětlení přechodu pro chodce a zálivu autobusové zastávky, 
- vybudování sjezdu na pozemek p. č. 3204/129, 
- přeložka slaboproudých kabelů CETIN, 
- přeložka Kabelové televize, 
- zatrubnění stávajícího příkopu podél místní příjezdové komunikace, 
- náhradní výsadba za skácené stromy v oblasti zálivu autobusové zastávky; 
- provedení vodorovného a svislého dopravního značení. 

 

V dubnu 2017 byla na tuto akci MěU Kuřim odborem dopravy a odborem stavebním a životního 
prostředí vydána stavební povolení. 

 
Zahájení akce se předpokládá v 06/2017. 

Provádění díla bude rozděleno na: 

- provedení návrhu, vyřízení a zajištění přechodné úpravy provozu (vč. provizorního přesunu 
autobusové zastávky) nejpozději do 2 měsíců od podpisu SoD; 

- provedení díla (tj. dokončení a předání) do 3 měsíců od stanovení přechodné úpravy 
provozu, nejpozději do 31. 10. 2017. 

 
Předpokládané náklady: 

- náklady na realizaci stavby z PD   5.015.932 Kč vč. DPH 
- náklady na přeložku KT          61.610 Kč vč. DPH 
- náklady na přeložku CETIN    zatím není známo 
- náklady na zajištění TDI         60.000 Kč vč. DPH 
- náklady na zajištění plánu BOZP          5.800 Kč vč. DPH 

Celkem      5.143.342 Kč vč. DPH 
 
ORG 1169 000 000      rozpočet 5,4 mil. Kč 

 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů 
hodnotící komise. 
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Návrh členů hodnotící komise:   Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský   1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Rostislav Hanák    2. Mgr. Ladislav Ambrož 
3. Ing. Pavel Šudák    3. Ing. Pavla Kubová 
4. Stanislav Bartoš    4. Ing. Dagmar Ševčíková 
5. Ing. Olga Hanáková    5. Ing. Renata Havlová 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh SoD 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá o změnu a doplnění členů hodnoticí komise: 
Návrh členů hodnoticí komise:    Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Mgr. Ladislav Ambrož   1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Rostislav Hanák    2. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
3. Ing. Pavel Šudák    3. Ing. Pavla Kubová 
4. Stanislav Bartoš    4. Ing. Dagmar Ševčíková 
5. Ing. Olga Hanáková    5. Ing. Renata Havlová 
      6. Ing. Ladislav Zejda 
 
Přijaté usnesení: 192/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi 
Podlesí“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou. 

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

10. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2016. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti WK 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - navrhuje kombinovat při návštěvě krytého bazénu možnost návštěvy i venkovního 
bazénu. 
J. Sojka – zkusí to zvážit. Jak dále s rozšířením Wellness? 
D. Holman – navrhuje dát úvahy o rozšíření do zásobníku výhledu investic. 
J. Vlček - ocenil by srovnání cílů, co se povedlo v roce 2016 i s vysvětlením. 
P. Ondrášek - schválí odstartování fungování kanalizace, provoz fitness. 
J. Vlček – došlo ke snížení odměn? 
J. Sojka – nedával žádné odměny. 
K. Torn – jaká je současná personální situace? 
J. Sojka – zatím je vše v řešení. 
 
Přijaté usnesení: 193/2017 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o. 

bere na vědomí Zprávu o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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10/1. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje obvyklou odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
L. Ambrož - navrhuje xxxxxx Kč. 
D. Sukalovský – bude hlasováno od vyšší částky. 
 
Přijaté usnesení: 194/2017 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o. 

uděluje jednateli Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

11. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Společnost v uplynulém období hospodařila ziskově, nemá nedoplatky na sociálním ani na zdravotním 
pojištění. 
Ke dni 31. 12. 2016 rovněž nemá žádný nesplacený leasing ani úvěr, nákladové faktury jsou hrazeny 
vždy k  termínu splatnosti. 
 
Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o činnosti za rok 2016, která je přílohou tohoto článku. 
 
 
Návrh na použití nerozděleného zisku 
 
Nerozdělený zisk bude použit pro: 
další rozvoj společnosti - nákup zametacího vozu  50% 
převod na účet zřizovatele     50% 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Hospodářský výsledek (po zdanění)   3.236.744 Kč 
Rezervní fond        0 Kč 
Nerozdělený zisk     3.236.744 Kč. 
 
Přílohy: A - zpráva CTSK za 2016 
 
Přijaté usnesení: 195/2017 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s.r.o. bere na vědomí Zprávu o činnosti Centra technických služeb 
Kuřim, s.r.o. za rok 2016. 

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

11/1. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 
2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje rozdělení hospodářského výsledku - 100% městu. 
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Přijaté usnesení: 196/2017 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o. schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 dle 
zápisu. 

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

11/2. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 
2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Diskuse: 
J. Vlček – navrhuje, aby byla zpracována přehledná tabulku s výší odměn vedoucích a ředitelů 
organizačních složek a příspěvkových organizací. 
D. Sukalovský – navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 197/2017 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s.r.o. uděluje jednateli Ing. Ladislavu Tomšů odměnu za rok 2016 ve 
výši dle zápisu. 

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

2. Jitka Rajsiglová, Kuřim – smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Jitka Rajsiglová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 1206/15 umístěného v IX. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207 v ul. Na Loučkách, 
který je součástí pozemku parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je od 1. 12. 
2012. Od 1. 5. 2001 však byla nájemcem obecního bytu č. 947/66 v ul. Wolkerova. 
Město doposud s paní Rajsiglovou 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 12. 4. 
2017 takto paní Rajsiglová učinila. 
Nájemce plní své povinnosti řádně a včas a není dlužníkem města. OMP změnu nájemní smlouvy 
doporučuje. 
 
 
Do jednání se dostavila v 15:20 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová - z důvodu výše nájemného nedoporučuje schválení na dobu neurčitou. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytu 

č. 1206/15 umístěný v IX. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207 
v ul. Na Loučkách, který je součástí pozemku parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, s paní Jitkou Rajsiglovou, trvale bytem Na Loučkách 1206, 664 34 Kuřim, 
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 0 
Proti: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
Nebylo schváleno. 
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3. Irena Ilková, Kuřim a Jitka Ilková, Kuřim – odložení žádosti 
o pronájem bytu  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Irena Ilková a její matka Jitka Ilková, obě trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim jsou od 
2. 2. 2015 v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu. Již v roce 2015 byly zařazeny do pořadníku 
č. 36, následně i do pořadníku č. 37 a č. 38, který je nyní aktuální. 
 
Dne 22. 3. 2017 proběhla dvě výběrová řízení, a to na obsazení bytové jednotky č. 901/10, 1+1, 
umístěné v podkroví bytového domu č. p. 898 - 901 v ul. Na Královkách a na obsazení bytové 
jednotky č. 947/28, 1+kk, umístěné ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. 
Wolkerova. 
K výběrovému řízení na obsazení bytové jednotky č. 901/10 byli pozváni žadatelé umístění 
v pořadníku č. 38 ve skupině č. 1, č. 2 a č. 3. Celá skupina č. 3 s počtem 7 bodů se výběrového řízení 
nezúčastnila, tedy ani paní Irena Ilková s paní Jitkou Ilkovou. 
K výběrovému řízení na obsazení bytové jednotky č. 947/28 byli pozváni všichni žadatelé umístění 
v pořadníku č. 38. Tohoto výběrového řízení se nezúčastnila celá skupina č. 3 s počtem 7 bodů ani 
celá skupina č. 4 s počtem 6 bodů. 
Neúčastí na obou výběrových řízeních naplnili žadatelé ustanovení čl. 4 odst. 5) Pravidel města Kuřimi 
o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM (dále jen „pravidla“), které zní: 
5) Žádost žadatele, jenž nabízený byt odmítl nebo se k výběrovému řízení nedostavil osobně ani 
prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce, bude odložena a po dobu 2 let nebude žadatel do 
pořadníku zařazován. Výjimku z tohoto ustanovení uděluje na základě písemné žádosti rada města 
svým usnesením. 
 
Všichni žadatelé, kteří se uvedených výběrových řízení nezúčastnili, byli poučeni o této skutečnosti 
a také o tom, že rada města může svým usnesením udělit výjimku na základě jejich písemné žádosti. 
 
Paní Ilková této možnosti využila a dne 12. 4. 2017 požádala, aby její žádost o pronájem bytu nebyla 
odložena a aby byla i nadále zařazována společně s matkou do pořadníku. Ve své žádosti uvádí, cit.: 
„Možná jsem špatně pochopila situaci, ale měla jsem za to, že pro mne neadekvátní nabídka, která mi 
přišla, tak té se účastnit nemusím. V prvním případě jsem nabídku vůbec neobdržela, v tom druhém 
pro mne a maminku nebyla adekvátní. Žádala jsem o bezbariérový byt v přízemí nebo v domě 
s výtahem vzhledem k tomu, že maminka je invalidní a chodí o francouzských holích a dosavadní 
bydlení, kde musí překonávat 24 schodů je pro ni čím dál více obtížné. A druhý důvod je ten, že byt 
v podkroví a jednopokojový je v naší situaci také neadekvátní, po celodenní péči o maminku i já 
potřebuji pokoj, kde mám aspoň v noci soukromí. Pokud se musím účastnit každého výběrového 
řízení, potom tak učiním, i když pro mne není aktuální. Věřím, že vše zvážíte a opětovně mne vrátíte 
do pořadníku“. 
 
OMP k tomu uvádí: Paní Ilkové byly obě pozvánky na výběrová řízení, která se konala v tentýž den, 
poslány jedním dopisem. Současně s pozvánkami byla zaslána pravidla k prostudování. V pravidlech 
není nikde zmíněno, že pokud si žadatel vyhodnotí, že je pro něj nabízený byt neadekvátní, nemusí se 
výběrového řízení účastnit. Naopak, pokud se výběrového řízení nezúčastní, bude jeho žádost na dva 
roky odložena. Již v roce 2015 byla paní Ilková obeznámena s tím, jaké byty většinou město nabízí 
žadatelům umístěným v pořadníku. Také byla upozorněna, že město s bezbariérovými byty 
nedisponuje. 
 
Dle pravidel je volný byt v prvním kroku nabídnut stávajícím nájemcům k výměně. Bytové jednotky, 
o které není zájem v prvním kroku, nabízí město žadatelům o byt umístěným v aktuálním pořadníku. 
Jedná se ve většině případů o malometrážní bytové jednotky 1+kk nebo 1+1. 
 
Výše uvedené vysvětlení nepovažuje OMP za dostatečný důvod k omluvě absence při výběrovém 
řízení. 
 
OMP v současné době připravuje nový pořadník, který předloží radě města ke schválení 10. 5. 2017. 
 



 
 

 

9 

Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje předložit zprávu o invaliditě paní Ilkové. 
 
Návrh usnesení: RM uděluje výjimku z ustanovení v čl. 4 odst. 5) Pravidel města Kuřimi o volných 

bytech v majetku města č. P1/2016/ZM paní Ireně Ilkové a paní Jitce Ilkové, obě 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a schvaluje zařazení žádosti 
o pronájem bytu paní Ireny Ilkové a paní Jitky Ilkové do následujícího pořadníku 
žadatelů o pronájem obecního bytu. 

Hlasováno 
Pro: 0 
Proti: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček)  Zdrželi se: 2 (L. Ambrož, P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

4. Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi schválila na své schůzi dne 29. 3. 2017 následující usnesení: 
137/2017 
RM schvaluje záměr na pronájem rodinného domu č. p. 740 (3+1) v ul. Luční, který je součástí 
pozemku parc. č. 95, vše v obci a k. ú. Kuřim, paní Lucii Dvořákové, trvale bytem xxxxxxx 664 34 
Kuřim, na dobu určitou od 30. 4. 2017 do 31. 3. 2018 s možností prolongace za nájemné ve výši 
11.200 Kč/měs. + zálohy za služby. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 31. 3. 2017 do 18. 4. 2017 a nebyly k němu vzneseny žádné 
připomínky. 
 
OMP doporučuje RM schválit uzavření nájemní smlouvy s paní Lucií Dvořákovou, trvale bytem Luční 
740, 664 34 Kuřim do 31. 3. 2018 s možností prolongace. 
 
Přijaté usnesení: 198/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Lucií Dvořákovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pronájem rodinného 
domu č. p. 740 (3+1) v ul. Luční, který je součástí pozemku parc. č. 95, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 30. 4. 2017 do 31. 3. 2018 za nájemné ve výši 
11.200 Kč + zálohy za služby. 

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

5. Lubomír Němeček, Kuřim – přechod nájmu, manž. Slatkovských, 
Kuřim a Lubomír Němeček, Kuřim - dohoda o postoupení práv 
a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 870/6, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 870, 871 v ul. Jungmannova, Kuřim. Nájemcem tohoto bytu byla paní Marie Němečková, která 
dne 14. 4. 2017 zemřela. 
Nájem bytu přešel v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na syna paní 
Němečkové - pana Lubomíra Němečka. 
Manž. Rastislav Slatkovský a Petra Slatkovská jsou nájemci obecního bytu č. 947/28, 1+kk, ul. 
Wolkerova v Kuřimi.  
Nájemci obou obecních bytů se mezi sebou dohodli na výměně bytů na základě Dohody o postoupení 
práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu dle ust. § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník, v platném znění (dříve Dohoda o výměně bytů), a tímto žádají pronajímatele 
o souhlas. 
Správci bytů potvrdili, že na bytech nejsou evidovány dluhy na nájemném a zálohách na služby. 
 
Manž. Slatkovských mají nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou - do 31. 3. 2018. Na pana 
Němečka přechází nájem na dobu určitou dvou let - tj. do 13. 4. 2019. 
OMP doporučuje schválit dohodu o postoupení práv a povinností a u obou nájemců zachovat i nadále 
stejný režim uzavírání nájemních smluv. 
 
Přijaté usnesení: 199/2017 - RM bere na vědomí v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, přechod nájmu k bytu č. 870/6, 2+1, umístěného ve III. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 870, 871, ul. Jungmannova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1853, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve prospěch pana 
Lubomíra Němečka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 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: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5/1. Lubomír Němeček, Kuřim – přechod nájmu, manž. 
Slatkovských, Kuřim a Lubomír Němeček, Kuřim - dohoda 
o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 
k bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Diskuse: 
L. Ambrož - navrhuje u nových smluv vždy držet jednotnou cenu 65 Kč/ m

2
/měs. 

 
Přijaté usnesení: 200/2017 - RM schvaluje dohodu o postoupení práv a povinností vyplývajících 

z nájemní smlouvy k bytu ze dne 19. 4. 2017 a souhlasí s výměnou nájemců 
v bytech, a to tak, že novými nájemci bytu č. 870/6 v ul. Jungmannova v Kuřimi 
budou manž. Rastislav Slatkovský a Petra Slatkovská, oba bytem xxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim, na dobu určitou do 31. 3. 2018 za nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby, a novým nájemcem bytu č. 947/28 v ul. Wolkerova v Kuřimi bude 
pan Lubomír Němeček, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, na dobu určitou 
do 13. 4. 2019 za nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

9. Zpráva o činnosti odboru investičního za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, S. Bartoš) 
 
Předkládáme Radě města Kuřim zprávu o činnosti odboru investičního v roce 2016. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti OI 2016 
 
Přijaté usnesení: 201/2017 - RM bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru investičního za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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12. Wellness Kuřim s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
pachtovní smlouva 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Město Kuřim je vlastníkem „Plaveckého areálu v Kuřimi“ vybudovaného na pozemcích parc. č. 2980/2, 
parc. č. 2980/1, parc. č. 2976/3, vč. zrekonstruované budovy č. p. 1082 na ul. Blanenská na pozemku 
parc. č. 2980/2, vše v obci a k. ú. Kuřim. Na pronájem uvedených pozemků a budovy č. p. 1082 byla 
dne 11. 10. 2010 uzavřena s Wellness Kuřim s.r.o na dobu neurčitou nájemní smlouva 
č. 2010/O/0107. 
Na základě požadavku vedení města na úpravu textu nájemní smlouvy navrhuje OMP v souvislosti se 
změnou legislativy - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - nahradit nájemní smlouvu smlouvou 
pachtovní. 
OMP doporučuje nájemní smlouvu č. 2010/O/0107 ukončit ve smyslu čl. 9 odst. 9.1. nájemní smlouvy 
dohodou ke dni 30. 4. 2017. Pachtovní smlouva bude následně uzavřena od 1. 5. 2017 za pachtovné 
ve výši 11.000 Kč měsíčně bez DPH na dobu neurčitou. 
Ve smyslu § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nemusí být na pacht zveřejněn záměr. 
 
Přílohy: A - pachtovní smlouva 

B - situace WK 
 
 
Starosta vyhlásil v 16 hod. přestávku na 15 min. 
Z jednání se vzdálil Mgr. L. Ambrož – přítomni 4 členové rady města. 
 
 
Přijaté usnesení: 202/2017 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2010/O/0107 ze dne 11. 

10. 2010, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc. č. 2980/2, parc. č. 2980/1, 
parc. č. 2976/3, vč. zrekonstruované budovy č. p. 1082 na ul. Blanenská na 
pozemku parc. č. 2980/2, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to dohodou ke dni 30. 4. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (D. Sukalovský) 
Proti: 0. 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

12/1. Wellness Kuřim s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
pachtovní smlouva 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 203/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o pachtu, jejímž předmětem je pacht 

části pozemku parc. č. 2980/2, části pozemku parc. č. 2980/1, části pozemku parc. 
č. 2976/3 o celkové výměře cca 14 750 m

2
 a dále zrekonstruovaná budova č. p. 

1082 na ul. Blanenská, vše v obci a k. ú. Kuřim, se společností Wellness Kuřim 
s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za pachtovné ve výši 11.000 Kč měsíčně bez 
DPH, za účelem provozování areálu Wellness centra v Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (D. Sukalovský) 
Proti: 0. 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 
Z jednání odešla v 16:17 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
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13. Žádost o užití loga města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
GOLF BRNO a.s. připravuje na 6. května 2017 rodinné dopoledne s golfem, kterého se bude účastnit 
i Gabriela Koukalová (biatlonistka) s manželem Petrem Koukalem (badmintonista). 
O této připravované akci byl informován předseda Sportovního výboru ZM Kuřimi Ing. Petr Ondrášek. 
Všichni členové sportovního výboru tuto akci podporují. 
 
V tuto chvíli vzniká leták, na který by rádi umístili i logo města Kuřimi. Proto žádají Radu města Kuřimi 
o schválení užití loga města Kuřimi na propagačních materiálech akce. 
 
Přílohy: A - letáček 
 
Přijaté usnesení: 204/2017 - RM schvaluje užití loga města Kuřimi na propagačních materiálech 

společnosti GOLF BRNO a.s. v rámci akce „Golfové dopoledne pro celou rodinu“ 
konanou dne 6. 5. 2017. 

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

14. Zápis komise stavební ze dne 19. 4. 2017 
Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 19. 4. 2017 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Autobazar - p. č. 2627/1 - 5, 2630/6, 2630/1, 2637/1 vše v k. ú. Kuřim - změna stavby před 
dokončením 

2. Novostavba RD, Na Vyhlídce, p. č. 2468/2 v k. ú. Kuřim 
3. Rekonstrukce RD, Sv. Čecha 686, Kuřim 
4. Nástavba RD, Fučíkova 1145/50, Kuřim 
5. Doplňková stavba RD na ul. Nová č. p. 1057/4 v Kuřimi 
6. Diskuse k napojení záměru stavby Jezdeckého klubu Srpek na veřejnou jednotnou kanalizaci 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
 
Do jednání se v 16:20 vrátil Mgr. Ambrož – přítomno 5 členů rady města. 
 
 
Přijaté usnesení: 205/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 19. 4. 

2017 a schvaluje body 1, 2, 3 a 4 dle přílohy a schvaluje doplňkovou stavbu RD 
na ul. Nová č. p. 1057/4 v Kuřimi dle předložené dokumentace. 

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

15. Změna pravidel pro užívání loga města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Vzhledem k tomu, že město Kuřim se často a mnoha různými formami podílí na kulturních, 
sportovních a společenských akcích jiných subjektů, bývá také často osloveno s žádostí o použití loga 
města na plakátech dané akce. Vydání souhlasu užití loga města Kuřim je radou schválenými pravidly 
svěřeno Radě města Kuřimi. 
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Navrhuji změnu těchto pravidel tak, aby byl souhlas s použitím loga svěřen do kompetence starostovi 
města, který samostatně posoudí, zda je užití loga vhodné a možné. Pořadatelům těchto akcí se tak 
dá více času na vlastní propagaci akce a nebudou muset čekat na termín zasedání rady města jen 
proto, aby mohli vytisknout své plakáty. 
 
Současné znění odstavce 2, bodu 2: Užívání loga 
„Jiné orgány, organizace, právnické a fyzické osoby mohou užívat logo města na základě žádosti jen 
se souhlasem rady města.“ 
 
Navrhované nové znění odstavce 2, bodu 2: Užívání loga 
„Jiné orgány, organizace, právnické a fyzické osoby mohou užívat logo města na základě žádosti, a to 
se souhlasem starosty města nebo na základě příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí finanční 
podpory města Kuřimi.“ 
 
Přílohy: A - pravidla pro užívání loga města Kuřimi 

B - nová pravidla 
 
Přijaté usnesení: 206/2017 - RM ruší své usnesení č. 341/2012 ze dne 20. 6. 2012, kterým schválila 

Pravidla pro udělování souhlasu města s užitím loga města Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

15/1. Změna pravidel pro užívání loga města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Přijaté usnesení: 207/2017 - RM schvaluje Pravidla pro udělování souhlasu města s užitím loga 

města Kuřimi P1/2017/RM ve znění dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

16. Organizování VS ve spolupráci s ÚP ČR 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zintenzivňuje se 
veřejná služba a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu vlastní prací. Podmínka projevené snahy  
o zvýšení příjmu vlastní prací má následně vliv na stanovení částky živobytí a výše opakovaných 
dávek. Hlavním principem právní úpravy veřejné služby je, že dlouhodobě neaktivní osoba má nárok 
na příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima (tj. 2.200 Kč), nikoliv životního minima, a to 
s účinností od 1. 8. 2017. 
 
Veřejná služba je dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, pomoc obcím nebo 
dalším subjektům, která může být organizována orgány státní správy a samosprávy a dalšími 
subjekty, a to zejména v činnostech zajišťujících udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 
a k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. Veřejnou službu 
vykonávají osoby v hmotné nouzi a osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání. 
 
Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Brno-venkov (ÚP) proto nabídl možnost spolupráce  
na organizování veřejné služby na úrovni obcí. Na základě podané žádosti o organizování veřejné 
služby bude uzavřena s ÚP Smlouva o výkonu veřejné služby. Městský úřad Kuřim, OSVP, navrhuje 
v souvislosti s výkonem veřejné služby seznam 7 osob, který konzultoval s ÚP.  
 
V souvislosti s organizováním veřejné služby byla podána Žádost o organizování veřejné služby, která 
je v příloze A. Povinnou přílohou výše zmíněné žádosti je příloha B, pojistná smlouva kryjící 
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odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí 
nebo která jí bude způsobena. Pojistná smlouva může být úřadem práce obci refundována. Na 
základě Žádosti o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky, která je uvedena v příloze 
C, může ÚP ČR poskytnout organizátorovi VS příspěvek ve výši až 1.000 Kč na jednu osobu 
vykonávající VS. Příloha D obsahuje formulář Evidence vykonavatelů veřejné služby (VS) - měsíční. 
V příloze E je měsíční formulář Evidence docházky vykonavatele veřejné služby (VS). 
 
Přílohy: A - žádost o organizování veřejné služby 

B - pojistná smlouva 
C - žádost o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky 
D - formulář evidence vykonavatelů veřejné služby 
E - formulář evidence docházky vykonavatele veřejné služby 

 
Přijaté usnesení: 208/2017 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výkonu veřejné služby s Úřadem 

práce ČR - Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Brno-venkov, Šujanovo 
nám. 302/3, 660 35 Brno, IČ 72496991. 

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

17. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V souvislosti s výkonem agendy veřejné služby je třeba rozšířit okruh pojištění odpovědnosti města za 
škodu způsobenou výkonem této agendy. Navrhováno je uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 
města, roční pojistné vztahující se k této položce činí 2.500 Kč. 
 
Přílohy: A - pojistná smlouva města ve znění dodatku č. 1 
 
Přijaté usnesení: 209/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 2738315489 

s UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

18. ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim (dále jen „SSK“), se sídlem Pod vinohrady 335/55, 664 34 
Kuřim, IČ 15547353 má s městem Kuřim uzavřenou smlouvu o výpůjčce č. 2014/O/0032 části 
nebytového prostoru (kryt CO) č. 899/12 o výměře 2 x 3 m umístěného v I. PP bytového domu č. p. 
898 - 901 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. Smlouva 
o výpůjčce je uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2017. 
SSK už má v těchto prostorách pronajat za symbolické nájemné 1 Kč zabezpečený sklad zbraní a 
munice (nájemní smlouva na dobu neurčitou č. 11/1998 ze dne 11. 2. 1998). Tento sklad 
bezprostředně sousedí s nebytovým prostorem, který je předmětem smlouvy o výpůjčce č. 
2014/O/0032. 
OMP navrhuje obě smlouvy sjednotit do smlouvy o výpůjčce, která bude uzavřena na 3 roky s 
možností prodloužení. Nájemní smlouva č. 11/1998 ze dne 11. 2. 1998 bude ukončena dohodou ke 
dni 31. 5. 2017. 
Na výpůjčku nebytového prostoru je nutné nejprve vyhlásit záměr ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích. 
 
Pan Radim Novák jako osoba odpovědná za provoz krytů CO s výpůjčkou části krytu CO vyslovil 
souhlas. 
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Předseda SSK s tímto postupem také souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 210/2017 - RM schvaluje záměr na výpůjčku části nebytového prostoru (sklad CO) 

o výměře 9,6 m
2
 umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 

899, 900, 901 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, ve prospěch ČSS, z. s., - sportovně střeleckého klubu Kuřim, se 
sídlem Pod vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, do 31. 5. 2020. 

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

19. Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního 
a výstražného systému - posouzení a hodnocení nabídek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného 
systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“. 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-001 
 
Zakázka je rozdělena na dvě části: 
 
Část 1.: Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému 
 
Účel projektu: 

- vybudování varovného a vyrozumívacího systému k ochraně před povodněmi pro město 
Kuřim; 

- ozvučení města v případě vzniku povodní pomocí obousměrných venkovních bezdrátových 
hlásičů s digitálním přenosem verbální komunikace (81 ks hlásičů, 209 ks tlakových 
reproduktorů, řídící pracoviště systému bude vybudované na městském úřadě v Kuřimi); 

- integrace nově navržených prvků lokálního výstražného systému (2 ks srážkoměrů a 3 ks 
hladinoměrů včetně vodotečných latí na nově zřízených hlásných profilech na potoce 
Kuřimka. 

 
Rada města Kuřimi dne 3. 3. 2017 schválila zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele (č. usn. 
107/2017).  
Dne 13. 3. 2017 byla zveřejněna veřejná zakázka na profilu zadavatele. Lhůta pro odevzdání nabídek 
byla do 29. 3. 2017 (do 13:00).  
29. 3. 2017 ve 13:00 proběhlo první zasedání komise, jehož náplní bylo otevírání obálek z hlediska 
posouzení obsahové úplnosti nabídek. 
10. 4. 2017 v 10:00 proběhlo druhé zasedání komise, jehož hlavní náplní bylo posouzení nejvhodnější 
nabídky z hlediska zákonných požadavků a požadavků zadavatele v zadávacích podmínkách, její 
hodnocení a prokázání splnění kvalifikace. Podrobná zpráva vizte přílohy A, B. 
 
Na základě uzavřené Smlouvy o dílo bude realizace modernizace a rozšíření varovného, 
předpovědního a výstražného systému hrazena z ORG 1 327 000 000 „Dovybavení varovného 
a výstražného systému“. 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Smlouvy o dílo se spol. TELMO 
a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 47307781 ve výši 2.701.041 Kč 
bez DPH (tj. 3.268.260 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - hodnocení nabídek 

B - posouzení a kontrole splnění podmínek 
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Přijaté usnesení: 211/2017 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností TELMO a.s., 
se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 47307781 ve výši 
2.701.041 Kč bez DPH (tj. 3.268.260 Kč vč. DPH). 

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

19/1. Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního 
a výstražného systému - posouzení a hodnocení nabídek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného 
systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“. 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-001 
 
Část 2.: Zpracování digitálního povodňového plánu 
 
Zobrazení těchto informací nad mapou má velký význam v digitální podobě: 

- v průběhu povodně umožní povodňový plán (dPP) přehledný přístup k potřebným informacím 
a nabízí analytické nástroje pro rozhodovací procesy; 

- vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v čistě databázové podobě hůře 
kontrolovatelné; 

- snadnější distribuce informací v období před povodní, kdy je možné seznámit veřejnost 
prostřednictvím Internetu s povodňovým zeměpisem nejbližšího okolí (zátopová území, 
evakuační místa, objízdné trasy), opatřeními navrhovanými v povodňovém plánu pro krizovou 
situaci, kontaktními místy pro pomoc apod; 

- v období po povodni nabízí dPP srozumitelné mapování povodňových škod a průběžné 
sledování jejich odstraňování. 

 
Rada města Kuřimi dne 3. 3. 2017 schválila zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele (č. usn. 
108/2017).  
Dne 13. 3. 2017 byla zveřejněna veřejná zakázka na profilu zadavatele. Lhůta pro odevzdání nabídek 
byla do 29. 3. 2017 (do 13:00).  
29. 3. 2017 ve 13:00 proběhlo první zasedání komise, jehož náplní bylo otevírání obálek z hlediska 
posouzení obsahové úplnosti nabídek. 
10. 4. 2017 v 10:00 proběhlo druhé zasedání komise, jehož hlavní náplní bylo posouzení nejvhodnější 
nabídky z hlediska zákonných požadavků a požadavků zadavatele v zadávacích podmínkách, její 
hodnocení a prokázání splnění kvalifikace. Podrobná zpráva viz přílohy A, B části č. 1. 
 
Na základě uzavřené Smlouvy o dílo bude zpracování digitálního povodňového plánu hrazeno z ORG 
1 327 000 000 „Dovybavení varovného a výstražného systému“. 
 
Přijaté usnesení: 212/2017 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností 

ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, 639 00 Brno - Štýřice, 
IČ 28358589 ve výši 74.000 Kč bez DPH (tj. 89.540 Kč vč. DPH). 

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

20. Rozbor hospodaření k 31. 3. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2017. 
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Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2017 činily 57.633.989,60 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 54.201.366,29 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
+ 3.432.623,31 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2017 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 23,5 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2016 velmi 
dobře, výběr je k 31. 3. vyšší o více než 3,3 mil. Kč. Prozatím se potvrzuje vzestupný trend z minulých 
období, nejvyšší nárůst je u DPH (cca 2,3 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 14,97 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 9,24 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...), provozní výdaje jsou čerpány 
z 26,79 %, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 1Q 
 
Přijaté usnesení: 213/2017 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

Kuřimi k 31. 3. 2017, s přebytkem hospodaření ve výši 3.432.623,31 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

21. Různé 
 
D. Sukalovský – nabídka nového partnerského města v Chorvatsku – pověřen členy rady k navázání 
partnerství. 
 

K. Torn – do dalšího jednání rady města bude předložen návrh na prodej ojetého služebního vozu za 
3.000 Kč. Za zprostředkování prodeje je požadovaná částka 900 Kč. Dále informoval o možném 
vzdělávání zastupitelů. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:58 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček, MSc. 
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V Kuřimi dne 26. 4. 2017 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 4. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Jitka Rajsiglová, Kuřim – smlouva na dobu neurčitou 
3 Irena Ilková, Kuřim a Jitka Ilková, Kuřim – odložení žádosti o pronájem bytu  
4 Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD 
5 Lubomír Němeček, Kuřim – přechod nájmu, manž. Slatkovských, Kuřim a Lubomír 

Němeček, Kuřim - dohoda o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní 
smlouvy k bytu 

5/1 Lubomír Němeček, Kuřim – přechod nájmu, manž. Slatkovských, Kuřim a Lubomír 
Němeček, Kuřim - dohoda o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní 
smlouvy k bytu 

6 HABAU CZ s.r.o. – žádost o pronájem pozemku  
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - vyjádření GasNet, s.r.o. 
 6D - smlouva 
7 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro novostavbu 

RD čp. 1993 na ul. K. H. Máchy v Kuřimi“ 
 7A - situace 
 7B - geometrický plán 
 7C - smlouva 
8 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí, zahájení VŘ 
 8A - výzva 
 8B - návrh SoD 
9 Zpráva o činnosti odboru investičního za rok 2016 
 9A - zpráva o činnosti OI 2016 
10 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o za rok 2016 
 10A - zpráva o činnosti WK 
10/1 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o za rok 2016 
11 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2016 
 11A - zpráva CTSK za 2016 
11/1 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2016 
11/2 Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2016 
12 Wellness Kuřim s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou, pachtovní smlouva 
 12B - situace WK 
 12A - pachtovní smlouva 
12/1 Wellness Kuřim s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou, pachtovní smlouva 
13 Žádost o užití loga města Kuřimi 
 13A - letáček 
14 Zápis komise stavební ze dne 19. 4. 2017 
 14A - zápis komise stavební 
15 Změna pravidel pro užívání loga města Kuřimi 
 15A - pravidla pro užívání loga města Kuřimi 
 15B - nová pravidla 
15/1 Změna pravidel pro užívání loga města Kuřimi 
16 Organizování VS ve spolupráci s ÚP ČR 
 16A - žádost o organizování veřejné služby 
 16B - pojistná smlouva 
 16C - žádost o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky 
 16D - formulář evidence vykonavatelů veřejné služby 
 16E - formulář evidence docházky vykonavatele veřejné služby 
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17 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 
 17A - pojistná smlouva města ve znění dodatku č. 1 
18 ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim - záměr 
19 Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - 

posouzení a hodnocení nabídek 
 19A - hodnocení nabídek 
 19B - posouzení a kontrola splnění podmínek 
19/1 Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - 

posouzení a hodnocení nabídek 
20 Rozbor hospodaření k 31. 3. 2017 
 20A - rozpočet - vyhodnocení 1Q 


