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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 7/2018 konané dne 14. 3. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – člen rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr- Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:13 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 3. 2018 

2 Ing. Peter Lacko, Moravany – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 

2/1 Ing. Peter Lacko, Moravany – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 

3 Jana Cimbálníková, Kuřim – přechod nájmu 

4 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

5 Kynologický klub Kuřim – zřízení věcného břemene pro přeložku kNN 

5/1 Kynologický klub Kuřim – zřízení věcného břemene pro přeložku kNN 

6 Vymáhání pohledávek 

7 Smlouva o reklamě a propagaci - Partner Cities Cup 2018 

8 Vnitřní směrnice č. S3/2018/RM Zpracování, evidence a uveřejňování smluv 

9 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností č. P1/2018/RM 

10 Smlouva o poskytování přístupu k českým tech. normám - ČSN online 

11 Dotace z Programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 

12 Jmenování členů a tajemníka konkursní komise - ZŠ Tyršova 

12/1 Jmenování členů a tajemníka konkursní komise - ZŠ Tyršova 

12/2 Jmenování členů a tajemníka konkursní komise - ZŠ Tyršova 

13 Jednací řád komisí Rady města Kuřimi 

14 Odkup jednotné kanalizace a vodovodu od společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. 

15 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 3. 2018 
(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: 116/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 3. 

2018. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Ing. Peter Lacko, Moravany – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou, záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Ing. Peter Lacko, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 48 Moravany, IČ 72506521 je nájemcem kanceláře 
č. 2 umístěné ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 v ul. Jungmannova. Ing. Lacko v kanceláři 
provozuje poradenství v oblasti řízení, smluvní vztah je ošetřen nájemní smlouvou č. 2015/O/0048 ze 
dne17. 8. 2015. 
Dne 5. 3. 2018 požádal Ing. Lacko o ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 3. 2018. Jako důvod uvádí 
stěhování provozovny mimo Kuřim. 
 
OMP souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 3. 2018. 
 
Od 1. 1. 2018 jsou v budově č. p. 950 volné i kanceláře č. 1 a č. 8. OMP navrhuje vyhlásit záměr na 
pronájem všech tří kanceláří dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Nájemci 
budovy č. p. 950 platí průměrně nájemné ve výši 135,64 Kč/m

2
/měs., OMP navrhuje schválit záměr 

s výší nájemného 135 Kč/m
2
/měs. + paušální poplatek za služby. 

 
Přílohy: A - dohoda o ukončení NS č. 2015_O_0048 
 
Přijaté usnesení: 117/2018 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2015/O/0048 ze dne 17. 8. 

2015 uzavřené s panem Ing. Peterem Lackem, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 48 
Moravany, IČ 72506521, jejímž předmětem je pronájem kanceláře č. 2 umístěné 
ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 950 v ul. Jungmannova v Kuřimi, a to 
dohodou ke dni 31. 3. 2018. 

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

2/1. Ing. Peter Lacko, Moravany – žádost o ukončení nájemní 
smlouvy dohodou, záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 118/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor umístěných ve 

II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova, která je součástí 
pozemku parc. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to místností č. 1 o výměře 
10,5 m

2
, místnosti č. 2 o výměře 12,3 m

2
 a místnosti č. 8 o výměře 8,8 m

2
, za 

nájemné ve výši 135 Kč/m
2
/měs. + paušální poplatek za služby ve výši 
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75 Kč/m
2
/měs. + 21% DPH, s roční valorizací na dobu neurčitou s šestiměsíční 

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

3. Jana Cimbálníková, Kuřim – přechod nájmu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 1260/33, 1+1, umístěného v VII. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, Kuřim. Společnými nájemci tohoto bytu byli manželé František a Marie 
Koudelkovi. Pan Koudelka zemřel dne xxxxxxxxx a paní Koudelková zemřela dne xxxxxxxxx. 
Dne 5. 3. 2018 požádala o přechod nájmu dcera paní Marie Koudelkové - paní Jana Cimbálníková, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Po smrti manž. Koudelkových nepřešla práva a povinnosti 
z nájmu bytu na žádného člena domácnosti. Paní Cimbálníková je jedinou dcerou paní Koudelkové 
a splňuje tedy podmínky pro přechod nájmu dle ustanovení § 2282 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (přechod na nájemcova dědice). 
Paní Cimbálníková je vdaná, s manželem Františkem Cimbálníkem však nesdílí společnou 
domácnost. OMP nechá od pana Františka Cimbálníka podepsat čestné prohlášení, ve kterém 
prohlásí, že s manželkou nebydlí, nevede společnou domácnost a že souhlasí s tím, aby byla nájemní 
smlouva k bytu č. 1260/33 uzavřena pouze s paní Cimbálníkovou. 
OMP nemá námitek proti uzavření nájemní smlouvy s paní Cimbálníkovou, navrhuje však uzavřít 
smlouvu na dobu určitou dvou let s možností prodloužení v případě řádného užívání bytu. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu s § 2282 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přechod nájmu k bytu č. 1260/33 (1+1) umístěného v VII. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí pozemku parc. č. 382/3, 
vše v obci a k. ú. Kuřim, na paní Janu Cimbálníkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou dvou let za nájemné 
ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

 
 
Na jednání se dostavil v 14.20 hod S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a pan Ing. Bouška 
a p. Konečný. 
 
 
D. Sukalovský – pan Bouška s panem Konečným nás přišli informovat o chystané výstavbě 
zaokruhování ul. Červenáčkova a ul. Tleskačova. Složitě se domlouváme o podmínkách komunikace 
a odvodnění. Pomalu směřujeme k dohodě, kterou ale musíme udělat v širších souvislostech. Pokud 
tyto dvě ulice prodloužíme, prodloužíme tím dopravně hodně špatně dostupnou lokalitu a prodloužíme 
tím i tak již dlouhé slepé ulice. Dle územního plánu by to mělo v místech, kde to celé končí být celé 
zaokruhováno. Nad částí této budoucí komunikace se město chystá směnit pozemky s panem 
Přichystalem. V chystané rekreační zóně bychom totiž měli také zabezpečit dopravní obslužnost. Tato 
akce by měla být s příspěvkem investorů. 
p. Bouška – původně měla být jenom prodloužena ul. Červenáčkova a ul. Tleskačova. Ale po 
jednáních se starostou města a s panem Bartošem došlo k dohodě, že převedou pozemky pro 
budoucí zaokruhování lokality městu a jsou také ochotni se podílet do výše nákladů odpovídající 
mlatové (štěrkové) cestě. 
S. Bartoš - nejen pozemek pro zaokruhování, ale včetně pozemku propojení na komunikaci, která 
vede od studánky Sv. Ján k zahrádkářským chatám, tzn. to se týká pozemků, ne konstrukce 
komunikace. 
p. Bouška – je to projekt, který řešíme pro vlastní bydlení, není to developerský projekt. Projekt 
chystají dva roky. Byla podána žádost o územní rozhodnutí. 
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D. Sukalovský - stavba by šla k naší tíži, v jaké to bude výši? 
S. Bartoš – dohoda byla myslím 600.000 Kč město a 600.000 Kč investoři. 
p. Bouška – dnes jsem se dozvěděl od projektanta novou informaci – v případě šotolinové cesty je 
cena 500 Kč/m2, v případě plného asfaltu s obrubníky by byla cena 2.500 Kč/m2. Bavíme se 
o 450 m2 komunikace, tzn. náš podíl by byl cca 220.000 Kč. 
S. Bartoš – upozorňuje, že požadavkem města bude to, že na vaší stavbě bude i náš stavební dozor. 
Vypadá to, že v celém rozsahu včetně napojení by to pro nás znamenalo kolem milionu korun. 
p. Bouška – pokud bude kompletně asfaltový povrch, bude potřeba udělat parkoviště mezi ul. 
Červenáčkovou a ul. Tleskačovou. 
D. Holman - to není dobré řešení a bylo by to proti předpisům. 
D. Sukalovský – pokud nemá nikdo námitky proti tomuto postupu, pokračujte v přípravě a plánování. 
p. Bouška – dobře, tzn. projektovat se bude 5,5 metrová šířka. Doladíme příspěvek a budou potřeba 
udělat smlouvy o smlouvě budoucí, abychom mohli provést vynětí. 
S. Bartoš – ano, musíme taky vyspecifikovat částku. 
D. Holman – dodává, že nelze slíbit parkoviště do budoucna. 
 
 
Z jednání odešli v 14.49 hod Ing. Bouška a p. Konečný. 
 
 
 

5. Kynologický klub Kuřim – zřízení věcného břemene pro přeložku 
kNN 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti se stavbou obchodního centra Kaufland je nutné provést přepojení odběru elektrické 
energie pro Kynologický klub Kuřim - vizte př. A. 
Ze stávající trafostanice T68 Elqa dojde k napojení nové pojistkové skříně na pozemku parc. 
č. 2994/12 k. ú. Kuřim. Tuto pojistkovou skříň bude vlastnit distributor elektrické energie společnost 
L.D.Energy, s.r.o. 
Z pojistkové skříně bude napojena elektroměrová skříň a z ní povede nové kabelové vedení NN 
k budově kynologického klubu na pozemku parc. č. 2993/1 k. ú. Kuřim. Tuto novou elektro přípojku 
bude vlastnit Kynologický klub Kuřim. Přípojka povede mimo jiné i po pozemcích města a to parc. 
č. 2994/12 a 2994/16 vše v k. ú. Kuřim. 
 
Na základě výše uvedeného je potřeba na pozemcích města, které jsou dotčeny stavbou přípojky kNN 
zřídit věcná břemena. Věcná břemena budou zřízena bezúplatně, na dobu neurčitou: 
 

1. k části pozemku parc. č. 2994/12 k. ú. Kuřim bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch 
společnosti L.D.Energy, s.r.o., se sídlem Palackého třída 916/158, Královo Pole, Brno, 
IČ 27736326, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy A. 

2. K částem pozemků parc. č. 2994/12 a parc. č. 2994/16 k. ú. Kuřim bude zřízeno věcné 
břemeno ve prospěch Kynologického klubu Kuřim, se sídlem Královky 936, Kuřim, 
IČ 49460102 jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy A. 

 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene.  
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Texty budoucích smluv o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze B a C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
C - smlouva 
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Diskuse: 
S. Bartoš – věcná břemena potřebujeme dvě. Po finanční stránce není daná věc dořešena. 
 
Přijaté usnesení: 119/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti L.D.Energy, s.r.o., se 
sídlem Palackého třída 916/158, Královo Pole, Brno, IČ 27736326, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k části pozemku parc. 
č. 2994/12 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, 
na dobu neurčitou. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

5/1. Kynologický klub Kuřim – zřízení věcného břemene pro 
přeložku kNN 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 120/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování přípojky kNN ve prospěch Kynologického klubu Kuřim, se sídlem 
Královky 936, Kuřim, IČ 49460102, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 2994/12 a parc. č. 2994/16 v k. ú. 
a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

11. Dotace z Programu Obnova kulturních památek prostřednictvím 
ORP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Ministerstvo kultury každoročně vyhlašuje dotační program „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 
 
Kvóta podpory stanovená pro rok 2018 pro obec s rozšířenou působností Kuřim činí 93.000 Kč. 
Žadatelem o tuto podporu může být vlastník kulturní památky, která se nachází mimo památkové 
rezervace a zóny, není národní kulturní památkou, a není ve vlastnictví České republiky. Minimální 
podíl žadatele je 20% z celkových uznatelných nákladů akce. 
 
Rozhodnutí o rozdělení prostředků je plně záležitostí obce s rozšířenou působností. Žádosti o dotaci 
včetně všech povinných příloh se předkládají na Ministerstvo kultury do 31. 3. 2018. 
 
V letošním roce byla přijata 1 žádost o dotaci: 
SOU a SOŠ Kuřim, s.r.o. předkládá žádost o dotaci ve výši 93.000 Kč na projekt Oprava brány 
a ohradní zdi zámku v Kuřimi - etapa 1. (brána + dřevěná vrata). 
Objekt má vydané závazné stanovisko k provedení prací. Podmínky Programu umožňují kvótu 
poskytnout i pouze jednomu žadateli. OI doporučuje kvótu 93.000 Kč poskytnout žadateli. 
 
Přílohy: A - žádost o dotaci SOU A SOŠ 
 
Přijaté usnesení: 121/2018 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci SOU a SOŠ Kuřim, s.r.o. 

ve výši 215.153 Kč na projekt Oprava brány a ohradní zdi zámku v Kuřimi - etapa 
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1. (brána + dřevěná vrata) do programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a poskytnutí 
93.000 Kč z kvóty pro ORP Kuřim na číslo účtu, které je součástí žádosti o dotaci. 

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

14. Odkup jednotné kanalizace a vodovodu od společnosti Kaufland 
Česká republika v.o.s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Na základě Smlouvy o právu provést stavbu č. 2013/B/0010 uzavřené dne 7. 2. 2013 žádá společnost 
Kaufland Česká republika v.o.s, zastoupena Pavlem Kučerou, o zahájení procesu vedoucího 
k uzavření kupní smlouvy mezi městem Kuřim a investorem stavby vodovodního řadu SO 40 (LT 100, 
v délce 147m) a přeložky jednotné kanalizace SO 53 (DN 600 BEO, v délce 136m  a DN 300 BEO, 
v délce 162m), společností Kaufland Česká republika v.o.s. 
Stavba Nákupního areálu Kaufland Kuřim je pokračováním předešlého projektu Centra obchodu 
a služeb Kuřim, investora FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. v témže zájmovém území. 
Dle výše uvedené Smlouvy o právu provést stavbu č. 2013/B/0010 dalo město investorovi právo 
provést stavbu s názvem akce „Centrum obchodu a služeb v Kuřimi“ jejíž součástí jsou prodloužení 
vodovodu a výměna stávajícího potrubí jednotné kanalizace DN 600 a DN 300 BEO. 
 

· SO 40 Prodloužení vodovodu, mat. LT 100, v délce 147m 
Investiční náklady: 980.000 Kč bez DPH; 205.800 Kč DPH; 1.185.800 vč. DPH) 
Parcely ve vlastnictví města: 2982/1; 2982/2; 2982/3; 2989/1; 2989/2; 2990/2; 2991/5; 
Parcely ve vlastnictví soukromého vlastníka: 2982/5; 1843/20; 2988/5; 2991/5; 2990/1; 2990/3 
Kupní cena stavebního objektu: 500 Kč. 
 

· SO 53 Stávající jednotná kanalizace DN 600 TZH  
Investiční náklady:  2.804.367 Kč bez DPH; 588.917,1 Kč DPH; 3.393.284 Kč vč. DPH) 
Parcely ve vlastnictví města: 2988/4; 2990/2; 
Parcely ve vlastnictví soukromého vlastníka: 2988/1; 2991/3; 2989/4; 2990/1; 2991/1; 
Kupní cena stavebního objektu SO 53 (tedy DN 600 TZH i DN 300 TZH): 100 Kč. 

 
· SO 53 Stávající jednotná kanalizace DN 300 TZH 

Investiční náklady:  3.237.802 Kč bez DPH (679.938,4 Kč DPH; 3.917.740 Kč vč. DPH) 
Parcely ve vlastnictví města: 2990/2; 2208/1; 
Parcely ve vlastnictví soukromého vlastníka: 2990/1; 2989/4; 2991/3; 2991/1; 2988/1; 2208/3.  

 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení úplatné nabytí stavby vodovodu 
s názvem stavby „Nákupní areál Kaufland Kuřim“ - SO 40 Prodloužení vodovodu, mat. LT 100, 
v délce 147m a SO 53 Stávající jednotná kanalizace - úpravy DN 600 TZH a DN 300 TZH 
s čedičovou výstelkou, do majetku města Kuřimi a uzavření kupní smlouvy se společností Kaufland 
Česká republika v.o.s., se sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 25110161 
a vedlejším účastníkem společností AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí 
nad Orlicí, IČ 15030741, za celkovou cenu ve výši 600 Kč dle Smlouvy o právu provést stavbu 
č. 2013/B/0010. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva, oprava OMP březen, vzor 

B - situace vodovod 
C - situace kanalizace 

 
Přijaté usnesení: 122/2018 - RM schvaluje úplatné nabytí stavby vodovodu s názvem stavby 

„Nákupní areál Kaufland Kuřim“ - SO 40 Prodloužení vodovodu, mat. LT 100, 
v délce 147m a SO 53 Stávající jednotná kanalizace - úpravy DN 600 TZH a DN 
300 TZH s čedičovou výstelkou, do majetku města Kuřimi a dále schvaluje 
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uzavření kupní smlouvy se společností Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem 
Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 25110161 a vedlejším 
účastníkem společností AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové náměstí 133, 562 01 
Ústí nad Orlicí, IČ 15030741, za celkovou cenu ve výši 600 Kč dle Smlouvy 
o právu provést stavbu č. 2013/B/0010. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček).  
 
 
Na jednání se dostavila v 14:59 hod J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

4. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Předmět (název) zakázky: „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OMP-2018-004 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor majetkoprávní (OMP) 
 
Město Kuřim je vlastníkem mj. těchto osmi bytů: byt č. 823/2 (2+1) ul. nám. Osvobození, č. 832/5 
(2+1) ul. Zborovská, č. 832/8 (2+1) ul. Zborovská, č. 886/2 (2+1) ul. Zborovská, č. 867/5 (2+1) ul. 
Jungmannova, č. 868/5 (2+1) ul. Jungmannova, č. 911/2 (2+1) ul. Jungmannova a č. 1106/6 (2+1) ul. 
Bezručova čtvrť. 
Město Kuřim v poslední době investuje finanční prostředky do zkvalitnění bydlení nájemců obecních 
bytů. V některých případech je i nezbytné inovovat topný systém, a to vzhledem k tomu, že v bytech 
se nachází plynové průtokové ohřívače vody a plynová topidla s odtahem spalin do komína - vše 
v provedení „B“, tj. spotřebiče, které odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny. 
Výměnu topení je třeba realizovat i proto, že po instalaci plastových oken zůstaly v bytě zdroje tepla, 
jejichž zplodiny mohou způsobit otravu nájemců oxidem uhelnatým.  
OMP nechal vypracovat pro jednotlivé byty projektové dokumentace etážového topení s výkazem 
výměr a předpokládaným rozpočtem.  
Předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 500 tis. Kč bez DPH. Dle Interní směrnice Rady města 
Kuřimi č. S2/2018/RM, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky rada města. 
Akce bude kryta finanční částkou z rozpočtu města na rok 2018, ORG - 1031 000 000. 
OMP doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené 
zakázky podle Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2018/RM, dále doporučuje radě města 
schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící 
komise. Komise musí být min. pětičlenná. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky - 2018-004 

B - návrh členů komise a náhradníků - 2018-004 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová - vypisujeme výběrové řízení jako každý rok. Současné kotle nevyhovují revizi. 
 
Přijaté usnesení: 123/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, evidenční číslo zakázky: IV-OMP-
2018-004, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnoticí komise ve složení dle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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6. Vymáhání pohledávek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č.4/2008 předává odbor majetkoprávní pohledávky, 
jejichž vymožení se nepodařilo docílit ani přes opakovaná upomínání dlužníků soudnímu exekutorovi. 
 
Exekutorem, se kterým město Kuřim od roku 2005 spolupracuje je Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní 
exekutor a spolupráce probíhá bez problémů. Do roku 2013 město Kuřim využívalo k vymáhání 
pohledávek ještě služeb Exekutorského úřadu Brno - venkov, Petr Kocián, JUDr., ovšem vzhledem 
k tomu, že vymáhání pohledávek prostřednictvím dvou soudních exekutorů je časově náročné (na 
každý exekutorský úřad musí jezdit vedoucí OMP zvlášť, případné problémy, které se vyskytnou 
v rámci exekučního řízení je opět nutno řešit na každém exekutorském úřadě samostatně, v případě, 
že se nepodaří "uhlídat", u kterého exekutora má dlužník z minulých let vedený jiný exekuční spis, je 
dlužník zbaven možnosti spojení několika exekučních spisů a tím snížení nákladů exekuce atd.), 
navrhuje OMP realizovat další spolupráci pouze s jedním exekutorským úřadem. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 124/2018 - RM schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci při exekuční 

činnosti exekutora a poskytnutí právní pomoci s Mgr. Ing. Josefem Cingrošem, 
soudním exekutorem, Exekutorský úřad Brno - venkov, Bohunická 728/24a, 619 00 
Brno, IČ 63386461. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 15:09 hod. J. Viktorinová. 
 
 
 

7. Smlouva o reklamě a propagaci - Partner Cities Cup 2018 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem Kuřim 
(zhotovitelem) a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (objednatelem) týkající se zajištění 
reklamy na fotbalovém turnaji mládeže "PARTNER CITY 2018", který se koná 23. 6. 2018 v Kuřimi. 
 
Přílohy: A - smlouva Partner Cities Cup 2018 
 
Přijaté usnesení: 125/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kuřim a společností 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, 
IČ 46347275 ve věci zajištění reklamy a propagace na fotbalovém turnaji mládeže 
"PARTNER CITY 2018" dne 23. 6. 2018. 

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

8. Vnitřní směrnice č. S3/2018/RM Zpracování, evidence 
a uveřejňování smluv 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dne 18. 1. 2017 schválila Rada města Kuřimi usn. č. 35/2017 Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi 
č. S1/2017/RM Zpracování, evidence a uveřejňování smluv. 
 



 
 

 

9 

Směrnici je nyní nutné aktualizovat vzhledem k nové legislativě a novým vnitřním předpisům. Jedná se 
o následující změny: 
 

- Vedoucí odborů mohou nově podle vnitřní směrnice č. S2/2018/RM Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu podepisovat smlouvy, jejichž hodnota plnění je rovna nebo nižší 
200.000 Kč bez DPH. 

 
- Podle novely zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv již neplatí povinnost uveřejňovat 

v registru smluv také písemnou podobu akceptace objednávky druhou smluvní stranou. 
 

- Byly upraveny podmínky pro uveřejňování smluv na webu města, uzavřených s fyzickou 
osobou, jejichž hodnota plnění nedosahuje 5.000 Kč. Cílem se zejména snížení 
administrativní náročnosti při uveřejňování těchto smluv a vzhledem k blížící se účinnosti 
nařízení GDPR také snížení rizika neoprávněného uveřejnění osobních údajů. 

 
V tomto smyslu byla upravena vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S3/2018/RM, která je Radě 
města Kuřimi předkládána ke schválení. 
 
Přílohy: A – vnitřní směrnice 
 
Přijaté usnesení: 126/2018 - RM schvaluje Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S3/2018/RM, 

Zpracování, evidence a uveřejňování smluv. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9. Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností č. P1/2018/RM 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Radě města Kuřimi jsou předkládány nové Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností. 
 
Město Kuřim má platná Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, která byla schválená dne 5. 4. 
2006 usn. č. 139/2006. Oproti těmto pravidlům byly v novém návrhu upraveny především následující 
skutečnosti: 
- vzhledem ke změnám v organizační struktuře úřadu byla agenda stížností přesunuta z odboru 
správního a vnitřních věcí na oddělení přestupků, 
- byla změněna lhůta pro vyřízení stížnosti na 60 dnů ode dne doručení stížnosti (odpovídá to lhůtě 
pro vyřízení stížnosti dle §175 správního řádu). 
 
Povinnost stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování stížností vychází z § 102 odst. 2 písm. l zákona 
o obcích. 
 
Přílohy: A – pravidla 
 
Přijaté usnesení: 127/2018 - RM schvaluje Pravidla Rady města Kuřimi č. P1/2018/RM Pravidla pro 

přijímání a vyřizování stížností. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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10. Smlouva o poskytování přístupu k českým tech. normám - ČSN 
online 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Odboru stavebnímu a vodoprávnímu byl zřízen na základě usnesení č. 712/13 a příslušné smlouvy 
přístup k českým technickým normám v elektronické podobě (ČSN), prostřednictvím internetové 
aplikace - systému „ČSN online“. Přístup využívá také Odbor dopravy v prohlížecím režimu. Celková 
roční cena přístupu k tomuto informačnímu systému činí 11.000 Kč vč. DPH. Důvodem používání 
tohoto online přístupu je finanční úspora vzhledem k ceně jednotlivě zakupovaných norem. Smlouva 
č. 2013D0105 byla dle příslušné vyhlášky uzavřena na dobu určitou s platností po dobu 12 měsíců 
a je již ukončena včetně následujících dodatků. Nová smlouva zajišťující on-line přístup k technickým 
normám se uzavírá s příspěvkovou organizací ČESKÁ AGENTRURA PRO STANDARDIZACI na dobu 
12 měsíců, při zachování všech předchozích ustanovení. 
 
Přílohy: A - ukončená smlouva 2013D0105 ČSN online 

B - Smlouva o poskytování přístupu k českým tech. normám - ČSN online 
 
Přijaté usnesení: 128/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování přístupu k ČSN ve 

formátu PDF prostřednictvím služby „ČSN online“, na dobu 12 měsíců s Českou 
agenturou pro standardizaci se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, 
IČ 06578705, za roční cenu 11.000 Kč, která je příspěvkovou organizací 
organizační složkou státu - Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, který poskytoval tyto služby svým klientům dříve. 

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

12. Jmenování členů a tajemníka konkursní komise - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 14. 2. 2018 vyhlásila, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkursní řízení (dále jen „KŘ“) na obsazení 
pracovního místa ředitelky/ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace s datem nástupu do funkce od 1. 8. 2018. Ukončení zasílání přihlášek do 
konkursního řízení je 30. 3. 2018. Dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, v platném znění, dále musí zřizovatel činit tyto kroky: 

1. Stanovit termín prvního jednání konkursní komise (dále jen „KK“). 
KK jmenuje RM nejpozději 30 dní před konáním KŘ, a ta zahájí svoji činnost bezodkladně po svém 
jmenování. Jako termín prvního jednání KK navrhuji dny čtvrtek 12. 3. nebo pátek 13. 3. 2018 
(v zaslaných žádostech o delegování členů KK byl předběžně uveden týden od 9. 4. do 13. 4. 2018) - 
BEZ USNESENÍ, POUZE STANOVIT TERMÍN. 

2. Určit dva členy KK za zřizovatele, z nichž jeden bude předsedou KK. 
Za zřizovatele navrhuji do KK starostu a místostarostu města, z nichž starostu navrhuji, jako předsedu 
KK. 

3. Jmenovat členy KK (minimálně 30 dnů před konáním prvního jednání KŘ). 
4. Pověřit zaměstnance města funkcí tajemníka KK. 

Tajemník KK není členem KK, ale organizačně a administrativně zajišťuje KŘ. Za tajemníka KK 
navrhuji Mgr. Hanu Němcovou, referentku KÚ - školství. 
 
Přijaté usnesení: 129/2018 - RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu 
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisí, v platném znění, za zřizovatele členy konkursní komise na obsazení 
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pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 
- venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Ing. Draga Sukalovského a PaedDr. 
Davida Holmana, z nichž Mgr. Ing. Draga Sukalovského určuje předsedou 
konkursní komise. 

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

12/1. Jmenování členů a tajemníka konkursní komise - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 130/2018 - RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a s ustanovením § 166 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu 
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisí, v platném znění, a v souladu s usnesením č. 68/2018 Rady města Kuřimi 
č. 05/2018 ze dne 14. 2. 2018 konkursní komisi ve složení: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  člen určený zřizovatelem - předseda 
PaedDr. David Holman  člen určený zřizovatelem 
PhDr. Irena Borkovcová, MBA školní inspektor České školní Inspekce 
Mgr. Hana Poslíková  člen určený ředitelem krajského úřadu 
Mgr. Richard Mach odborník v oblasti státní správy ve školství, 

organizace a řízení 
Mgr. Vilém Ožana pedagogický pracovník příslušné příspěvkové 

organizace 
Ing. Jaromír Strašák, MBA  člen školské rady. 

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

12/2. Jmenování členů a tajemníka konkursní komise - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 131/2018 - RM pověřuje Mgr. Hanu Němcovou funkcí tajemníka konkursní 

komise. Tajemník konkursní komise ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, není 
členem konkursní komise. 

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

13. Jednací řád komisí Rady města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Rada města může podle § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zřídit 
jako své poradní a iniciativní orgány komise RM. Komise jsou radou města pravidelně zřizovány. Od 
roku 2010 se jejich jednání řídí jednacím řádem. Předkladatel vyhodnotil dosavadní zkušenosti 
a navrhl nové znění s několika úpravami - viz příloha. K připomínkování návrhu byli vyzváni 
předsedové a tajemníci všech komisí. Došlé připomínky byly zapracovány. 

 
Přílohy: A - návrh jednacího řádu komisí RM Kuřimi 
 B - jednací řád komisí RM 
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Přijaté usnesení: 132/2018 - RM schvaluje jednací řád komisí Rady města Kuřimi dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:22 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14. 3. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 3. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Ing. Peter Lacko, Moravany – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 
 2A - dohoda o ukončení NS 
2/1 Ing. Peter Lacko, Moravany – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 
3 Jana Cimbálníková, Kuřim – přechod nájmu 
4 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
 4A - výzva k podání nabídky 
 4B - návrh členů komise a náhradníků 
5 Kynologický klub Kuřim – zřízení věcného břemene pro přeložku kNN 
 5A - situace 
 5B - smlouva 
 5C - smlouva 
5/1 Kynologický klub Kuřim – zřízení věcného břemene pro přeložku kNN 
6 Vymáhání pohledávek 
 6A - smlouva 
7 Smlouva o reklamě a propagaci - Partner Cities Cup 2018 
 7A - smlouva Partner Cities Cup 2018 
8 Vnitřní směrnice č. S3/2018/RM Zpracování, evidence a uveřejňování smluv 
 8A - zpracování evidence a uveřejňovat smluv 
9 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností č. P1/2018/RM 
 9A - pravidla pro přijímání a vyřizování stížností 
10 Smlouva o poskytování přístupu k českým tech. normám - ČSN online 
 10A - ukončená smlouva 2013D0105 ČSN online 
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 10B - smlouva o poskytování přístupu k českým tech. normám - ČSN online 
11 Dotace z Programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
 11A - žádost 
12 Jmenování členů a tajemníka konkursní komise - ZŠ Tyršova 
12/1 Jmenování členů a tajemníka konkursní komise - ZŠ Tyršova 
12/2 Jmenování členů a tajemníka konkursní komise - ZŠ Tyršova 
13 Jednací řád komisí Rady města Kuřimi 
 13A - návrh jednacího řádu komisí RM Kuřimi 

13B - jednací řád komisí Rady města Kuřimi 
14 Odkup jednotné kanalizace a vodovodu od společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. 
 14A - vzor kupní smlouvy 
 14B - situace vodovod 
 14C - situace kanalizace 


