
Ve zveřejněném zápise jsou anonymizovány osobní údaje a vymazány veškeré citlivé údaje. 
 
 

Z á p i s   č í s l o  37/2010 
z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 14. 12. 2010 v zasedací místnosti MěÚ 

Kuřim 
 
Přítomni: Ing. Drago Sukalovský – starosta 

Jiří Koláček – 1. místostarosta 
  Ing. Oldřich Štarha – místostarosta  
  Zdeněk Kříž – člen rady 

PaedDr. David Holman – člen rady 
  Mgr. Alena Zimmermannová - tajemnice 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
Starosta zahájil jednání ve 22:15 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1. Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování grafického manuálu loga města Kuřimi 
3. Tvorba Sociálního fondu Města Kuřim 
4. Souhlas s umístěním sídla společnosti, souhlas s podnájmem, uzavření dodatků k nájemním 

smlouvám 
5. Žádost o pronájem parkoviště u supermarketu Albert 
6. Žádost o zdloužení splatnosti faktury neinvestičních výdajů (NIV) za dojíždějící žáky 
7. Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby „Přechod pro chodce na ulici Tyršova u 

provozovny Michl v Kuřimi“ 
8. Smlouvy s firmami Asekol, Elektrowin a Ekolamp o zpětném o zpětném odběru elektrozařízení 
9. Dodatek č. 2009/B/0044 „protihlukový val – Červený vrch“ 
10. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou ELIOS, v.o.s. 
11. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
12. Žádost o souhlas s užitím znaku města Kuřimi 
13. Dodatek č. 11 k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách 

rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi“ 
14. Zřízení komisí Rady města Kuřimi, volba předsedů, místopředsedů a členů 
15. Jednací řád komisí Rady města Kuřimi 
16. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „ Zpřístupnění geografických dat prostřednictvím 

dálkového přístupu přes hostovaný mapový portál“ 
17. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „ Oprava havarijního stavu sociálního zařízení ZŠ 

Tyršova“ 
18. „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova – stavební část“ – schválení výzvy před schválením OPŽP 
19. Žádost o poskytnutí dotace z programu VISK3 pro rok 2011 
20. Vyřazení majetku z majetku města Kuřimi 
21. Udělení odměny ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2010 
22. Žádost o souhlas s užitím znaku města Kuřimi a ceny pro vítěze Kuřimského krosu 
23. Etický kodex člena Rady města Kuřimi 

 
 
Program jednání schválen 5 hlasy přítomných členů RM. 
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1. Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
(Přílohy č. 1, 1A -1C, zpracovala a předkládá Mgr. A. Zimmermannová)  
 
Radě města Kuřimi je tajemnicí úřadu předkládán ke schválení organizační řád a návrhy na změny na úřadě. 
V organizačním řádu došlo k úpravám zejména v náplních činnosti jednotlivých odborů. Původně tato část byla 
přílohou organizačního řádu, tajemnice však navrhla zařazení náplní činnosti přímo do textu. Náplně činnosti 
jednotlivých odborů byly upraveny v součinnosti s vedoucími odborů zejména v návaznosti na změny právních 
předpisů a navrhované změny v kompetencích jednotlivých odborů, resp. zařazení pracovníků do odborů. 
 
Je navržena změna v názvu odboru – odbor investičního a regionálního rozvoje změnit na odbor investiční. 
Regionálním rozvojem se odbor zabývá minimálně. Tato agenda je rozdělena i mezi pracovníky jiných odborů (např. 
KÚ). Mimo to je název odboru příliš dlouhý. 
Na odboru investičním je navrhováno zrušení jednoho pracovního místa. Toto místo bylo zřízeno mj. v souvislosti 
s výstavbou wellness centra, kde se jedna referentka trvale zabývala touto investiční akcí. Po dokončení akce se 
referentka vrací ke své původní práci, další investiční referent by tedy nebyl vytížený. V současné době je místo 
neobsazeno, tajemnice navrhuje zrušení této pozice. Dalším v současné době neobsazeným místem je místo vedoucí 
odboru investičního, která čerpá rodičovskou dovolenou. Vrací se v červenci roku 2011. Vedením odboru je nyní 
pověřena jedna z referentek. Po návratu vedoucí bude odbor personálně naplněn a není potřeba držet další volné 
pracovní místo. Schválením zrušení uvedené pozice dojde ke snížení počtu zaměstnanců města zařazených do 
městského úřadu z 68 na 67. 
Do organizačního řádu byl zahrnut odbor civilní ochrany a prevence, který byl zřízen usnesením RM č. 514/2008 
s účinností od 1. 1. 2009 a organizační řád dosud neobsahoval ustanovení o tomto odboru ani náplň jeho činnosti. Na 
odboru civilní ochrany a prevence nedošlo k obsazení místa vedoucího odboru. V případě schválení organizačního 
řádu v předkládaném znění bude neprodleně vypsáno výběrové řízení na obsazení místa vedoucího. 
Dále jsou navrženy přesuny mezi odbory. Z odboru finančního je přesunuta do kanceláře úřadu mzdová účetní. 
Zpracování personální a mzdové agendy je práce s osobními a citlivými údaji. Vzhledem k tomu, že doposud byla 
mzdová účetní v podřízenosti vedoucího odboru finančního, byl zejména o mzdových věcech informován kromě 
personalistky, mzdové účetní a tajemníka ještě vedoucí odboru finančního a část personální práce je v současné době 
i v pracovní náplni asistenta starosty. Z důvodu omezení počtu lidí, kteří byli o citlivých údajích informováni, 
navrhuje tajemnice úřadu tuto změnu. Po schválení upraveného organizačního řádu budou veškeré personální a 
mzdové práce vykonávány pouze personalistkou a mzdovou účetní, které se budou vzájemně 100% zastupovat. 
Dalším navrhovaným přesunem je zařazení referentky školství pod kancelář úřadu. Ta doposud spadala pod 
živnostenský úřad. Toto zařazení je naprosto nelogické, protože tyto dvě agendy jsou si velmi vzdáleny, nesouvisí 
spolu, nedoplňují se a pracovně spolu referenti živnostenského úřadu a školství nemohou spolupracovat. Referentka 
školství vykonává mimo státní správu i samosprávu ve školství, je tedy už nyní fakticky z části řízena přímo 
starostou a místostarostou. Mimo to se už v současné době referentka podílí na přípravě kulturních akcí města, které 
ve většině případů připravuje kancelář úřadu.  
 
K realizaci potřebných opatření ve struktuře úřadu je připravena série usnesení, po jejichž schválení bude neprodleně 
přikročeno k realizaci pracovněprávních opatření a personálních opatření. 
 
Tento příspěvek byl stažen z jednání mimořádné schůze RM s tím, že bude členy rady připomínkován a poté 
tajemnicí dopracován a znovu předložen RM. 
 
 
 
 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování grafického manuálu loga 
města Kuřimi 
(Přílohy č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová)  
 
Dne 1. 10. 2010 schválila RM usnesením č. 528/2010 smlouvu o dílo na zpracování grafického manuálu loga města 
Kuřimi. Termín pro předání dokončeného manuálu byl stanoven na 31. 12. 2010. Vzhledem k tomu, že je potřeba 
design manuál schválit v ZM, je potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě, a to na prodloužení termínu předání díla. 
Termín předání je nově stanoven na den konání ZM, tedy 25. 1. 2011. 
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Příloha: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování grafického manuálu. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský: žádá změnu termínu odevzdání grafického manuálu na den odeslání příspěvků do ZM, tedy na 
18. 1. 2011. 
A. Zimmermannová: Bude upraveno. 
 
Přijaté usnesení: 634/2010 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování grafického 

manuálu s Miroslavou Kolářovou Šulcovou, bytem Brno, kterým se mění termín předání díla. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
3. Tvorba Sociálního fondu Města Kuřim 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. A. Zimmerman nová, zpracoval Ing. A. Varmužka)  
 
ZM svým usnesením č. 1187/2004 ze dne 9. 11. 2004 schválilo Statut Sociálního fondu Města Kuřim a stanovení 
výše příspěvků svěřilo pro jednotlivé roky do pravomoci rady města. Oproti roku 2009 je po konzultaci na minulém 
zasedání RM jsou navrhovány následující změny příspěvků: 
 
Příspěvek na stravování: z 55 % nákladů na 45 % 
Příspěvek na rekreaci: z 3.500 Kč na 2,500,- Kč (v příštím roce by se čerpání ukončilo) 
Půjčky: 0 Kč 
Penzijní připojištění: ze 400,- Kč na 500,- Kč měsíčně 
Příspěvek na společenské, kulturní a sportovní akce: z 200,- Kč na 700,- Kč (500,- Kč vstup Wellness). 
 
Položky (příspěvky) sociálního fondu -  návrh na rok 2011 
 
 
P.
č. 

Název položky (příspěvku) Rok 2010 Návrh na rok 
2011 

Poznámka 

1 2 3 4 5 

1 Podíl z objemu skutečně vyplacených 
hrubých platů zaměstnanců a odměn za 
výkon funkce uvolněných členů ZM 

4% 4%  

2 Příspěvek na stravování 55% 45%  

3 Příspěvek na rekreaci max. 3500 max. 2500  

4 Půjčka na překlenutí tíživé finanční 
situace 

5 000 0  

5 Půjčka na neočekávanou situaci 10 000 0  

6 Půjčka na koupi bytového zařízení 5 000 0  

7 Penzijní připojištění 400 500  

8 Příspěvek na kulturní, společenské a 
sportovní akce, léčebnou kosmetiku a 
nákup vitamínů 

200 700  

     
 
 
Na základě diskuze členů RM byl tento příspěvek stažen z jednání mimořádné schůze RM s tím, že bude na 
základě připomínek dopracován a znovu předložen RM. 
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4.1. Souhlas s umístěním sídla společnosti 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka)  
        
Dne 25. 11. 2010 požádala paní Pavla Šišáková, trvale bytem Kuřim, o souhlas s umístěním sídla nově zakládané 
právnické osoby PARTN-BASE s.r.o.. Sídlo obchodní společnosti by bylo v bytu č. 1534/7, jehož nájemcem a 
současně členem družstva je žadatelka. Předmětem činnosti zakládané obchodní společnosti má být správa 
nemovitostí. Žadatelka tuto činnost vykonává pro Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim jako OSVČ již dva roky. Činnost 
společnosti má mít nevýrobní charakter a nebude v žádném případě narušovat soukromí a klid ostatních nájemníků. 
Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim, družstvo svůj souhlas udělilo. 

OMP sděluje, že v případě obchodní společnosti PASTIME s.r.o., která má sídlo ve stejném domě byl usnesením č. 
230/2010 ze dne 5. 5. 2010 souhlas udělen. 

 

Přijaté usnesení: 635/2010 - RM uděluje souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnické osoby PARTN-
BASE s.r.o. do bytu č. XX na ulici Metelkova v Kuřimi.  

Hlasováno: pro 5 
 

 
 

 
4.2. Souhlas s podnájmem 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka)  
 
Paní Šárka Klepárníková, trvale bytem Kuřim, je na základě nájemní smlouvy ze dne 29. srpna 2003 spolu se svým 
manželem nájemcem bytové jednotky č.XX. Jde o byt 1+1 o výměře 40,73 m2. Žadatelka v současné době užívá byt 
údajně pouze o víkendech a ve svátcích. OMP však disponuje neověřenou informací, že pí Klepárníková bydlí 
v domě jejího manžela v Tišnově. Z tohoto důvodu žádá pronajímatele ve smyslu § 719 občanského zákoníku o 
písemný souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy ve prospěch paní Ladislavy Lévaiové, trvale bytem Kuřim, jejíž 
žádost o byt byla předložena ZM. 
Podle vyjádření správce bytu je nájemné hrazeno řádně a včas. Pokud RM souhlas s podnájmem ve prospěch pí 
Lévaiové udělí, doporučuje OMP tento souhlas časově omezit max. na dobu jednoho roku. Město by tak poskytlo pí 
Lévaiové časový prostor k řešení její tíživé bytové situace. Pokud ZM přijme kladné stanovisko k přidělení bytu č. 
XX na ul. XX paní Lévaiové, je projednání tohoto materiálu nadbytečné. 
 
 
Návrh usnesení: RM uděluje souhlas paní Šárce Klepárníkové, trvale bytem Kuřim, k uzavření podnájemní 

smlouvy, jejímž předmětem bude podnájem bytové jednotky č. XX na dobu určitou do 31. 12. 
2011.   

Hlasováno: pro 0, proti 5, zdrželi se 0   (usnesení nebylo přijato) 
 

 
 

 
4.3. Zkušebny hudebních skupin v Kulturním domě Kuřim 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka)  
Od roku 2009 došlo ke změně nájemních smluv uzavřených s panem Bohuslavem Bednářem, trvale bytem Kuřim, a 
Martinem Pospíšilem, trvale bytem Kuřim, v tom smyslu, že bylo nájemné sníženo na symbolickou 1,- Kč/rok a 
současně s tím uzavřena smlouva o spolupráci. Tyto smluvní vztahy byly uzavřeny na dobu určitou jednoho roku a 
dodatkem prodlouženy i na rok 2010.  Jelikož účinnost smluv končí k datu 31. 12. 2010, je třeba rozhodnout, 
v jakém režimu pokračovat dál v následujícím roce. 
RM tuto záležitost již prodiskutovala na své schůzi dne 18. 11. 2010 a byl tam vznesen návrh upravit nájemné na 
částku ve výši 500,- Kč/rok. OMP doporučuje vrátit se k původnímu modelu, kdy bylo nájemné v rozmezí 6.000 – 
7.000,- Kč/rok a ukončit se skupinami smlouvy o spolupráci, jejichž přínos pro město je diskutabilní. 
OMP uvádí hodnocení spolupráce se skupinami ANNA a Nohamanahoru ze strany kulturního referenta pana Jiřího 
Brabce: 
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Spolupráce s kapelami v roce 2010 a výhled do roku 2011 
V roce 2010 byly v KD kuřim dvě zkušebny a kapely v nich zkoušely a zkouší na základě smluvního vztahu s městem.  
V jedné zkušebně zkouší kapela Anna, hrající pop rock a oblíbená v regionu jako zábavová kapela. Smlouva o 
pronájmu je uzavřena s B. Bednářem.  
V druhé zkušebně zkouší své projekty M. Pospíšil (formálně jde o kapelu Nohamanahoru, ale je to vlastně víc 
projektů), se kterým je uzavřena smlouva. 
Jde o sklepní prostory, které by jinak byly využitelné jen jako sklad nepoužívaných věcí (jsou z ruky, těžko se tam 
hmotnější předměty přemísťují).  
Oba nájemci vycházejí vstříc našim požadavkům, na svých akcích rozšiřují naše informační materiály, Anna má na 
svých plakátech a webu podle dohody znak města a informaci o jeho podpoře. Posíšilova skupina vydala v roce 2009 
pod názvem Jazzýczech album … na ostří nože (stylově metal – crossover), kde je uveden mezi sponzory projektu 
zase znak a název Město Kuřim. (Podotýkám, že město Kuřim už v několika případech přispělo na vydání CD větší 
sumou, než je roční nájemné, které před tím pro kapely bylo 5.000 Kč). 
Dále bych chtěl poznamenat, že Společenské centrum Kulturní dům je kulturním zařízením, které by mělo mít pomoc 
místní kultuře v popisu práce. Každý rok vykazujeme ministerstvu kultury statistiky, kolik a jakých souborů u nás 
působí.  
S kapelami je domluva, že v případě, pokud najdeme pro jejich produkci vhodnou příležitost, vyjdou nám vstříc. Což 
ovšem neznamená zdarma. Honorář kapel za jedno vystoupení je vyšší než celý roční nájem. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta města Ing. D. Sukalovský – navrhuje do obou navržených usnesení jako výši nájmu částku 500,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 636/2010 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 31/2004, jehož předmětem 

je změna výše nájmu na částku 500,- Kč/rok a prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2011 v 
nebytovém prostoru (zkušebna) v KD Kuřim na nám. Osvobození s panem Martinem Pospíšilem, 
trvale bytem Kuřim  

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman), proti 1 (J. Koláček), zdržel se 1 (Z. Kříž) 
 
Přijaté usnesení: 637/2010 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci č. 233/2008 s panem 

Martinem Pospíšilem, trvale bytem Kuřim, jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 31. 12. 
2011. 

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman), proti 1 (J. Koláček), zdržel se 1 (Z. Kříž) 
 
Přijaté usnesení: 638/2010 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 389/2000, jehož 

předmětem je změna výše nájmu na částku 500,- Kč/rok a prodloužení doby nájmu do 31. 12. 
2011 v nebytovém prostoru (zkušebna) v KD Kuřim na nám. Osvobození s panem Bohuslavem 
Bednářem, trvale bytem Kuřim. 

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman), proti 1 (J. Koláček), zdržel se 1 (Z. Kříž) 
 
 
Přijaté usnesení: 639/2010 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci č. 234/2008 s panem 

Bohuslavem Bednářem, trvale bytem Kuřim, jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 31. 12. 
2011. 

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman), proti 1 (J. Koláček), zdržel se 1 (Z. Kříž) 
 
 
 
 
5. Ahold Czech Republic, a.s. - žádost o pronájem parkoviště u supermarketu 
Albert 
(Přílohy č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková)  
 
Obchodní firma Ahold Czech Republic, a.s., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ 44012373 dále jen 
„firma Ahold“  zaslala městu Kuřim žádost o pronájem parkoviště umístěného na části pozemků p.č. 289/1, p.č. 
293/1, p.č. 4235 a p.č. 4236 vše k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 1900 m2. OMP doporučuje žádosti vyhovět, ale 
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pronajmout pouze část parkoviště (cca ½, která se nachází přímo před prodejnou) – viz příloha A za cenu 5000,- 
Kč/měsíc včetně DPH 20 % k výhradnímu užívání pro zákazníky supermarketu s podmínkou údržby pronajaté části 
a příjezdové komunikace – v rozsahu dle přílohy B. Druhou polovinu, na které se konají pravidelné trhy, doporučuje 
OMP si ponechat jako parkoviště pro veřejnou potřebu.  
S pronájmem části parkoviště firma Ahold souhlasí. 
 
Přílohy: A, B. 
 
 
Přijaté usnesení: 640/2010 - RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 293/1 k.ú. Kuřim o celkové 

výměře cca 750 m2 obchodní firmě AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem v Brně, Slavíčkova 
1a, PSČ 638 00, IČ 44012373, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu 5.000,- 
Kč vč. DPH 20 %. 

Hlasováno: pro 5 
 

 
        

 
6. Žádost o prodloužení splatnosti faktury neinvestičních výdajů (NIV) za 
dojíždějící žáky 
(Přílohy č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. H. Němcová)  
 
Dne 3. 12. 2010 byla starostovi Města Kuřimi doručena žádost starostky Obce Vranov, ve které se obrací na Město 
Kuřim, jako zřizovatele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, 
se žádostí o prodloužení splatnosti faktury NIV za dojíždějící žáky s trvalým pobytem v obci Vranov, plnicích 
povinnou školní docházku ve výše uvedené základní škole. Jako důvod uvádí nutnost splacení pohledávek obce 
z minulého volebního období, čímž se dostali do finančních potíží (viz příloha). 
Po dohodě s Obcí Vranov a konzultaci s vedoucím odboru finančního Ing. Varmužkou, doporučujeme Radě města 
Kuřimi této žádosti vyhovět a prodloužit splatnost faktury nejdéle však do konce prvního čtvrtletí roku 2011 (do 31. 
3. 2011). 
 
Příloha: 
1. Žádost starostky obce Vranov. 
 
Přijaté usnesení: 641/2010 - RM prodlužuje splatnost faktury č. 1000134 ze dne 12. 10. 2010 ve výši 52.725,- 

Kč neinvestičních výdajů (za dojíždějící žáky s trvalým pobytem v obci Vranov a plnících 
povinnou školní docházku v Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, příspěvkové organizaci) 
do 31. 3. 2011. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
7. Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby „Přechod pro chodce na 
ulici Tyršově u provozovny Michl v Kuřimi“ na pozemcích ČR – ÚZSVM  
(Přílohy č. 7, 7A - 7C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová)  
 
Po zpracování projektové dokumentace „Přechod pro chodce na ul. Tyršově u provozovny Michl v Kuřimi“ jsme 
požádali Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o souhlas s umístěním přechodu pro chodce vč. 
osvětlení na pozemku ve vlastnictví ÚZSVM – parc. č. 432/2 v k.ú. Kuřim. ÚZSVM zaslal smlouvu k podpisu. 
 
Příloha: smlouva. 
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Přijaté usnesení:  642/2010 - RM schvaluje uzavření smlouvy o  souhlasu s umístěním a realizací stavby „Přechod 
pro chodce na ul. Tyršově u provozovny Michl v Kuřimi“ na pozemku parc. č. 432/2 v k.ú. 
Kuřim s Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha 2, IČ 69797111. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
8. Smlouvy s firmami Asekol, Elektrowin a Ekolamp a zpětném odběru 
elektrozařízení 
(Přílohy č. 8, 7A – 8E, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová)  
 
Město Kuřim uzavřením smluv s firmami Asekol, Elektrowin a Ekolamp a bezplatným předáváním elektrozařízení 
ke zpětnému odběru (pračky, ledničky, zářivky, sekačky na trávu, televize, monitory, drobné domácí spotřebiče a 
hračky s elektromotorem apod.) sníží množství komunálního odpadu, čímž se sníží finance vynaložené městem na 
tuto komoditu.. Zajištění této služby bude probíhat přes Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., kterým bude 
náležet případná odměna za množství vybraných elektrozařízení od výše uvedených firem (celostátně prováděná 
likvidace elektroodpadu financované z tzv. recyklačních poplatků). Kromě sběru elektrozařízení na sběrných 
dvorech budou městu zapůjčeny nádoby pro sběr vyřazených zářivek a drobného elektroodpadu včetně baterií přímo 
na úřadě.  
 
Další možností pro zefektivnění tohoto zpětného odběru by v příštím roce bylo získání 2 zamykatelných wintejnerů 
v motivačním programu, ale k tomu by bylo zapotřebí rozšířit sběrný dvůr na ul. Havlíčková o prostor po společnosti 
Alten. Tím by se město Kuřim přiblížilo modernímu odpadovému hospodářství dnes už běžnému např. 
v Pohořelicích, Oslavanech, Blansku či Tišnovu. Množství sbíraného a tříděného odpadu se stále rozšiřuje (u nás se 
na sběrném dvoře Havlíčkova sbírá bioodpad, polystyren, strečové folie, železo, papír, plasty, sklo, směsný komunál, 
dřevo, nebezpečné odpady a v dohledné době i textil, k tomu je na ploše sběrného dvora Havlíčkova umístěna 
maringotka pro obsluhu jsou a také 2 kotce pro psy). 
 
Přílohy: Smlouvy a dohoda s firmami Asekol, Elektrowin a Ekolamp. 
 
Přijaté usnesení: 643/2010 - RM schvaluje uzavření smluv a dohod o zabezpečení zpětného odběru elektrozařízení 

a výpůjček sběrných nádob s firmami Asekol, Ekolamp a Elektrowin 
Hlasováno: pro 5 
 
Přijaté usnesení: 644/2010 - RM schvaluje rozšíření sběrného dvora na ulici Havlíčkova. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
9. Dodatek smlouvy č. 2009/B/0044 „protihlukový val – Červený vrch“ 
(Přílohy č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Sikorová)  
 
V dodatku smlouvy o zhotovení protihlukového valu se prodloužil termín provádění stavby, kdy pro nepříznivé 
deštivé podzimní počasí nemohl investor navážet zeminu a hutnit, dále v dodatku je změna jména investory, kdy 
původní žadatel SILNICE BRNO, spol. s .r.o se během doby výstavby dvakrát transformoval až na současnou 
EUROVIU CS, a.s., odštěpný závod Morava. Třetím bodem dodatku je změna konečné úpravy svahu – místo 
zatravnění dle projektu bude svah zalesněn a na tyto práce bude společností investora poskytnut příspěvek 30.000,- 
Kč. 
Příloha: dodatek smlouvy. 
 
 
Přijaté usnesení: 645/2010 - RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy č. 2009/B/0044 „protihlukový val – 

Červený vrch“ 
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Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
10. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou ELIOS, v.o.s. 
(Přílohy č. 10, 10A, 10B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová)  
 
Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo č. 53/2007 je řešeno prodloužení času plnění a navýšení počtu světelných míst. 
Periodická údržba veřejného osvětlení je v dodatku upravena pouze na období 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, platnost 
smlouvy může být ukončena v průběhu daného období, např. z důvodu změny počtu světelných míst vybudovaných 
nových nebo rekonstrukcí stávajících větví. Do majetku města byly předány nové části veřejného osvětlení v lokalitě 
Díly za sv. Jánem, Kolébka a ulici Tišnovská za hřbitovem, z tohoto důvodu se navyšuje počet světelných míst 
z původních 1070 na 1140. Do pravidelné údržby se dodatkem předává také 25 dopravních světelných majáků na 
ostrůvcích pozemních komunikací v Kuřimi. Jejich osvětlení je napojeno na síť veřejného osvětlení.  
 
V příloze tohoto dodatku je uveden počet a umístění všech udržovaných světelných míst. Cena za provoz jednoho 
světelného bodu zůstává beze změny, tj. 16,-Kč bez DPH/1 měsíc.  
OIRR doporučuje uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 53/2007 s firmou Elios, v.o.s. se sídlem Heršpická 
758/13, 656 92 Brno. 
 
Příloha č. 1: dodatek č. 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 646/2010 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 53/2007 s firmou ELIOS, 

v.o.s, se sídlem Heršpická 758/13, 656 62 Brno, IČ 00545147, kterým se mění čas plnění a počet 
světelných míst.   

Hlasováno: pro 5 
 
 
  
 

      
11. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Přílohy č. 11, 11A - 11C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová)  
 
V měsíci lednu 2011 se uvolní garsoniera v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění v DPS byly 
projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 9. 12. 2010. Komise doporučuje předloženému návrhu 
vyhovět.  

 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS ze dne 9. 12. 2010 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS ze dne 7. 12. 2010. 
 
 
Přijaté usnesení:   647/2010 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení uvolněného bytu v DPS dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
12. Žádost o souhlas s užitím znaku města Kuřimi 
(Přílohy č. 12, 12A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. J. Jandl)  
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Společnost AKTIV 95 OPAVA s.r.o., se sídlem Opava, Malé Hoštice, Slezská 110/24, PSČ 747 05, IČ 25846761, 
doručilo dne 13. 12. 2010 na Městský úřad Kuřim žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města Kuřimi na 
sběratelské kolekci znaků města a obcí České republiky na reklamních předmětech „BUTON“. Tyto reklamní 
předměty budou nabízeny městům pro jejich propagaci a na maloobchodní místa jako sběratelská kolekce. 
 
Podle článku 2 vyhlášky číslo 1/2006, o znaku a vlajce města Kuřimi, mohou znak města užívat město Kuřim a jím 
zřízené a založené organizační složky a právnické osoby. Jiné orgány, organizace, právnické a fyzické osoby mohou 
užívat znak města na základě žádosti jen se souhlasem Rady města Kuřimi. Souhlas s užíváním znaku se poskytuje 
bezúplatně. 
 
Příloha: žádost o udělení souhlasu pro užití znaku města Kuřimi. 
 
 
 
Přijaté usnesení: 648/2010 - RM schvaluje žádost společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o., se sídlem Opava, Malé 

Hoštice, Slezská 110/24, PSČ 747 05, IČ 25846761, zastoupené obchodním zástupcem Michalem 
Kudelou, o užití znaku města Kuřimi na reklamních předmětech. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 

     
13. Dodatek č. 11 k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na 
svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské 
infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a 
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24. 4. 2002
(Přílohy č. 13, 13A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková)  
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení Dodatek č. 11 k mandátní smlouvě pro „ Výkon inženýrské činnosti 
na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“  
 
Dodatek řeší „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2011 

1. Generel odvodnění města Kuřimi 
2. Nákup vodoměrů 
3. Odlehčovací komora v ul. Hybešova 
4. Rekonstrukce Čerpací stanice v ul. Vyhlídka  - přechod na napájení NN 

 
Příloha: Dodatek č. 11 k mandátní smlouvě pro“ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a 
investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24. 4. 2002. 
 
Přijaté usnesení: 649/2010 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 11 k mandátní smlouvě pro “Výkon inženýrské 

činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury 
v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a 
kanalizacemi, a.s. se sídlem Hybešova 245/16, 657 33 Brno, IČ 46347275 dne 24. 4. 2002. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
14. Zřízení komisí RM, volba předsedů, místopředsedů a členů  
(Příloha č. 14, zpracoval a předkládá Ing. D. Sukalovský)  
 
Podle §102 odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění může rada města zřídit jako své poradní 
a iniciativní orgány komise RM. Navrhuji, aby RM zřídila následující komise 
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- dopravní 
- pro životní prostředí 
- stavební 
- zdravého města. 

 
Do 9. 12. 2010, 17:00 obdržel starosta města tyto nominace do komisí RM: 
 
Komise dopravní: Miloš Kotek (SNK-ED), Stanislav Krčma (KOL), Radim Cenek (TOP 09), Roman Doležal (TOP 
09), Roman Stříž (KOL), Michal Politzer (ODS), Vladimír Pančík (ODS), Aleš Vítek (ČSSD), Květoslava Múčková 
(KSČM), Milan Krejčí (KDU-ČSL), Ladislav Štěpánek (ČSSD) 
 
Komise pro životní prostředí: Václav Henzl (ODS), Dalibor Šafařík (ODS), Jiří Brabec (KOL), Jiří Dvořák (KOL), 
Martin Nawrath (TOP 09), Daniel Struhařík (TOP 09), Lenka Šlosarová (ČSSD), Jan Herman (KSČM), Igor 
Poledňák (Občané důvěřujme sobě), Vítězslav Nováček (KDU-ČSL) 
 
Komise stavební: Petr Němec, Ing. arch. (ČSSD), Viktor Medek (ČSSD), Alexandra Potůčková (ODS), Zdeňka 
Šedová (ODS), Petr Krejčí (KOL), Marek Kumprecht (TOP 09), Pavel Šudák (TOP 09), Vladimír Zimola (KSČM), 
Martina Šindýlková (SNK-ED), Miluše Macková (KDU-ČSL), Vladislav Zejda (Občané důvěřujme sobě) 
 
Komise Zdravého města: David Holman (TOP09), Ladislav Ambrož (KOL), Vlastimil Burkart (KOL), Alexandra 
Smíšková (ČSSD), Miroslav Vavera (KOL), Marek Čech (ODS), Jiří Poláš (TOP 09), Ilona Mikelová (TOP 09), 
Mirka Koláčková (KDU-ČSL), Danuše Jarošová (SNK-ED), Adele Bojanovská (Občané důvěřujme sobě). 
 
Starosta města zřídil dále jako poradní orgány následující pracovní skupiny: 
 
Pro rozvoj škol: Drago Sukalovský, Jiří Koláček, Oldřich Štarha, Stanislav Plchot, Richard Mach, Lenka Slámová, 
Hana Novotná, Iva Zejdová, architekt města - až bude ustanoven 
 
Wellness team: Drago Sukalovský, Jiří Koláček, Oldřich Štarha, Jan Sojka, David Břenek, Jana Davidová, Aleš 
Varmužka, Dagmar Ševčíková, Jana Lekešová a Naděžda Šiblová. 
 
   
Přijaté usnesení: 650/2010 - RM zřizuje Komisi dopravní Rady města Kuřimi a jmenuje jejím předsedou Miloše 

Kotka, místopředsedou Stanislava Krčmu a členy dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
Přijaté usnesení: 651/2010 - RM zřizuje Komisi pro životní prostředí Rady města Kuřimi a jmenuje jejím 

předsedou Václava Henzla, místopředsedou Jiřího Brabce a členy dle zápisu.  
Hlasováno: pro 5 
Přijaté usnesení: 652/2010 - RM zřizuje Komisi stavební Rady města Kuřimi a jmenuje jejím předsedou Petra  

Němce, místopředsedou Pavla Šudáka a členy dle zápisu.  
Hlasováno: pro 5 
 
 
Přijaté usnesení: 653/2010 - RM zřizuje Komisi Zdravého města Rady města Kuřimi a jmenuje jejím předsedou 

Davida Holmana, místopředsedou Ladislava Ambrože a členy dle zápisu.  
Hlasováno: pro 5 
 
 
 

 
15. Jednací řád komisí Rady města Kuřimi 
(Přílohy č. 15, 15A, zpracoval a předkládá Ing. D. Sukalovský)  
 
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. Až dosud však pracovaly bez svého 
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jednacího řádu, který by upravoval jejich činnost. Předkládám tedy RM k diskusi a schválení návrh jednacího řádu 
komisí RM. 
 
 
Přijaté usnesení: 654/2010 - RM schvaluje jednací řád komisí RM dle přílohy.  
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
16. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Zpřístupnění 
geografických dat prostřednictvím dálkového přístupu přes hostovaný 
mapový portál 
(Přílohy č. 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová)  
 
Název (předmět) zakázky: Zpřístupnění geografických dat prostřednictvím dálkového přístupu 

přes hostovaný mapový portál 
 
Na základě schváleného usnesení RM 354/2010 ze dne 14. 7. 2010 bylo realizováno zadávací řízení na zakázku 
města Kuřimi s názvem „Zpřístupnění geografických dat prostřednictvím dálkového přístupu přes hostovaný mapový 
portál“pro pracovníky úřadu. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 100.000- Kč z ORG „GIS“. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 8 uchazečů. Při hodnocení výběrová komise přihlížela 
zejména na cenu za nasazení služby, roční provoz, splnění technických požadavků a intuitivní ovládání.  
Výsledné pořadí po zhodnocení všech kritérií s konečným pořadím nabídek (ceny jsou uvedeny bez DPH): 
 

Výsledné 
pořadí Č.nab.a název firmy 

cena za 
nasazení 
služby 

cena za 
provoz/rok Poznámka 

1. 1. GISIT, s.r.o. 0 12 000
řešení splňuje většinu funkcí, chybějící 
doplní bez zvýšení ceny, přehledné 

2. 7. T-mapy, s.r.o. 83 000 15 000
rychlá odezva vykreslování, logické 
uspořádání množství nástrojů, přehledné 

3. 5. PK Geo, s.r.o. 31 100 11 000
přehledné, ale chybí některé funkce 
vyhledavací, pomalá odezva 

4. 2. Hrdlička spol. s r.o. 68 000 64 800

chybí některé funkce, malé mapové okno, 
málo výstižně označené nástroje, 
nepřehlednost 

5. 6. GEOREAL spol. s r.o. 50 000 130 000

roč.paušál v dalších letech 65 000 Kč,chybí 
některé funkce, špatná čitelnost při 
max.zvětšení 

6. 8. VARS a.s. 150 000 65 000
vyšší cena, ve které je zahrnuta 
maintenance ESRI produktů 

7. 4. GEOVAP, spol s r.o.. 150 000 100 000
kvalitní ověřené řešení, vyšší cena 
s maintenance 

8. 3. HSI com, s.r.o. 198 000 150 000 Nadhodnocené 
 
 
Vzhledem k záměru města uzavřít Smlouvu o poskytování služeb pouze na jeden kalendářní rok byla výběrovou 
komisí doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti GISIT, s.r.o., se sídlem Mlýnská 326/13, 
602 00 Brno, IČ 276 863 02. 
 
Příloha č. 1: smlouva. 
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Přijaté usnesení: 655/2010 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb s firmou GISIT, s.r.o., se 
sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ 276 863 02 se změnou. Společnost zajistí zpřístupnění 
mapových pokladů prostřednictvím dálkového přístupu přes hostovaný mapový portál za 1000,- 
Kč/měsíc (cena bez DPH).   

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
17. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Oprava havarijního stavu 
sociálního zařízení ZŠ Tyršova“ 
(Přílohy č. 17, 17A, 17B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová)  
 
Název (předmět) zakázky: „Oprava havarijního stavu sociálního zařízení ZŠ Tyršova“ 
Evidenční číslo zakázky: B-OIRR-2010-013 
 
V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města na opravu sociálního zařízení v ZŠ Tyršova provedl 
OIRR zadávací řízení. 
Cenovou nabídku podaly 3 firmy: 
 

Pořadí Název firmy IČ : Cena s DPH 
1 STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 

00 Praha 
60838744 261.480,-

2 DOLP stavební společnost s.r.o., 
Bednářova 30A, 619 00 Brno 

49453190 243.997,-

3 Kompletstav Letovice s.r.o., 
Českobratrská 136, 479 61 Letovice 

60704624 197.044,-

 
Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek doporučuje hodnotící komise radě města uzavřít smlouvu o dílo na akci 
„Oprava havarijního stavu sociálního zařízení ZŠ Tyršova“ s firmou Kompletstav Letovice s.r.o., Českobratrská 136, 
479 61 Letovice, IČ: 60704624 v celkové hodnotě  197.044,- Kč vč. DPH. 
Město Kuřim má přidělenou dotaci na tuto opravu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 200.000,- Kč. 
 
Přílohy: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, smlouva o dílo. 
 
 
Přijaté usnesení: 656/2010 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o., 

Letovice, Českobratrská 136, PSČ 679 61, IČ 60704624, na realizaci zakázky „Oprava 
havarijního stavu sociálního zařízení ZŠ Tyršova“ za cenu 197.044,- Kč. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 

 

18. „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova – stavební část“ - schválení výzvy 
před schválením OPŽP 
(Přílohy č. 18, 18A, 18B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová)  
 
V souladu s přidělenými dotacemi na akci „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova – stavební část“ předkládá OIRR RM 
k odsouhlasení zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce před odsouhlasením Ministerstvem ŽP, operační 
program životního prostředí. Po odsouhlasení MŽP bude opět konečná verze zadávací dokumentace předložena 
k odsouhlasení v RM včetně členů a náhradníků hodnotící komise (předpoklad leden 2011). 
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Navrženo jediné hodnotící kritérium – nabídková cena.  
Dále byly zpřísněny ekonomické a finanční předpoklady, profesní předpoklady a technické kvalifikační předpoklady. 
 
Přílohy: výzva, návrh SOD. 
 
 
Přijaté usnesení: 657/2010 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci akce „Zateplení ZŠ Kuřim 

Jungmannova – stavební část“ a schvaluje znění zadávací dokumentace před schválením Státním 
fondem životního prostředí. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
19. Žádost o poskytnutí dotace z programu VISK3 pro rok 2011 
(Přílohy č. 19, 19A – 19D, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová)  
 
Předkládám RM Žádost o dotaci z programu Ministerstva kultury pro knihovny – VISK3, která se vztahuje 
k rozšíření automatizovaného regionálního knihovnického systému v okresu Brno-venkov. 
Dotace v bodu: Vlastními prostředky bude zcela hrazená z rozpočtu knihovny na regionální činnost v roce 2011. 
Městu Kuřimi nevzniká žádný finanční závazek.  Znění žádosti bylo po odborné stránce konzultováno s dodavatelem 
knihovního systému firmou Lanius Tábor a poskytovatelem regionální dotace Moravskou zemskou knihovnou Brno. 
 
Zdůvodnění: 
V roce 2010 zakoupila Městská knihovna z dotačních prostředků nový server a zajistila licence knihovnického 
systému pro 21 obcí. Pro rok 2011 bychom rádi automatizaci rozšířili o dalších 10 obcí, které projevily zájem o 
uložení dokumentů do systému ClaviusREKS. 
 
 
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK pro rok 2011. 
 
 
Přijaté usnesení: 658/2010 - RM schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK 

pro rok 2011. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
20. Vyřazení majetku z majetku města Kuřimi 
(Přílohy č. 20, 20A – 20F, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka)  
 
V souvislosti s probíhající inventarizací majetku města je předkládán RM vyřazovací protokol na nepotřebný nebo 
poškozený majetek. Tento byl posouzen Likvidační a škodní komisí.  
 
Na základě diskuze členů RM byl tento příspěvek stažen z jednání mimořádné schůze RM s tím, že bude na 
základě připomínek dopracován a znovu předložen RM. 
 
 
 
 
21. Udělení odměny ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 
Kuřim, za r. 2010 
(Příloha č. 21, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová)  
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Na základě hodnocení sledování činnosti ředitelky, jejích aktivit k občanům, městskému úřadu, jiným úřadům a 
zařízením, za mimořádné práce a úkoly při: v oblastech: 
- mimopracovních aktivitách organizace, prezentace organizace a vzdělávání, 
- optimalizaci sítě organizační struktury organizace včetně k dosažení úsporných opatření,  
- zajišťování příjmů z mimorozpočtových příjmů oblastí, 
 
Dále za mimořádné úkoly související s přípravou na kontroly, u nichž bylo dosaženo velmi dobrých výsledků.  
Za osobní podíl na realizaci zakázek organizace bez ohledu na pracovní dobu. 
 
Za výsledky v práci ředitelky navrhuji RM přiznání odměny ve výši XX,- Kč. 
 
 
Přijaté usnesení: 659/2010 - RM schvaluje ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 

Kuřim, příspěvková organizace, odměnu za rok 2010 ve výši podle zápisu. 
Hlasování: pro 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha), proti 0, zdrželi se 2 (D. Holman, Z. Kříž) 
 
 
 
22. Žádost o povolení použití znaku města Kuřim a ceny pro vítěze 
Kuřimského krosu 
(Příloha č. 22, zpracoval a předkládá PaedDr. D. Holman)  
 
Navrhuji povolení použití znaku města Kuřimi pro TJ Slovan Kuřim-Podlesí, zastoupeného Ing. Alešem Sikorou, 
který je pořadatelem závodu "Kuřimský kros". Ten se koná pravidelně druhou lednovou sobotu roku, nyní tedy 8. 1. 
2011, v lokalitě Kuřimská hora a v okolí ZŠ Tyršova v Kuřimi. 
Závod je součástí Brněnského běžeckého poháru a očekává se účast 300 běžců. 
Jedná se o jeden z největších sportovních podniků ve městě, nejvíce navštěvovaný běžecký závod. Letos se konal v 
lednu v Kuřimi poprvé. V zájmu prezentace města a s ohledem na termín dalšího kola výběrového řízení na 
příspěvky z fondu na podporu sportovních aktivit ve městě si dovoluji RM požádat o ceny - dárkové koše pro vítěze 
v celkové hodnotě 3.000 Kč a podporu propagace v městských médiích.  
Umístění reklam města Kuřim (příp. Wellness Kuřim) v místě závodu je možné (a vítáno!). 
 
Propozice závodu – viz příloha. 

       
 
Přijaté usnesení: 660/2010 - RM schvaluje použití znaku města Kuřimi pro TJ Slovan Kuřim-Podlesí za účelem 

propagace závodu Kuřimský kros a pořízení dárkových košů jako cen věnovaných městem Kuřim 
pro vítěze závodů Kuřimského krosu v celkové hodnotě 3.000 Kč. 

Hlasování: pro 4, (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, D. Holman), proti 0, zdržel se 1 (Z. Kříž) 
 

 
 
 

23. Etický kodex člena Rady města Kuřimi 
(Příloha č. 23, zpracoval a předkládá PaedDr. D. Holman)  
 
Radní města Dr. Holman předložil členům RM ke schválení zpracovaný „Etický kodex člena Rady města Kuřimi“, 
který bude přílohou Jednacího řádu Rady města Kuřimi. Znění kodexu je následující: 
 
Preambule 
My, níže podepsaní členové Rady města Kuřim, prohlašujeme, že chápeme výkon mandátu člena rady jako veřejnou 
službu, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce, dobrovolně doplňujeme 
následujícími ustanoveními: 
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Základní ustanovení 
Člen Rady města Kuřimi (dále jen ”radní”) vykonává svůj mandát ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními 
předpisy České republiky a zároveň činí vše nezbytné proto, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu. 
 
Účast na jednáních rady 
Radní se účastní schůzí rady a orgánů, jejichž je členem, s výjimkou nepřítomnosti omluvené dle platných zákonů, 
jednacího rádu nebo dalších vnitřních předpisů města. Radní přichází na jednání připraven. 
 
Poskytování informací 
Radní poskytne veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho funkce s výjimkou těch, jejichž 
utajení stanoví zákon. 
Radní neuvádí vědomě v omyl veřejnost ani ostatní radní a zastupitele a zaměstnance úřadu. 
 
Střet zájmů 
Radní se zavazuje, že je-li majitelem firmy, nebo jejím vrcholným manažerem, nebude se ucházet o veřejné zakázky 
města Kuřimi v době, kdy bude zastávat jakoukoliv funkci v samosprávě města. 
V případě, že bude zastupitel ve střetu zájmu, zdrží se hlasování v této věci, a to (nad rámec podmínek daných 
zákonem) i při jednání v poradních orgánech samosprávy. 
 
Dary a výhody 
Radní nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, 
narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností. 
 
 
Přijaté usnesení: 661/2010 - RM schvaluje Etický kodex člena Rady města Kuřimi jako přílohu Jednacího řádu 

Rady města Kuřimi. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
Starosta ukončil jednání RM ve 23:15 hod. 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 

místostarosta 
 
 
 
V Kuřimi dne 14. 12. 2010 
Zapsal: Mgr. Jan Jandl 
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Přílohy: 
 
Prezenční listina 
1, 1A – 1C Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
2, 2A  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování grafického manuálu loga města Kuřimi 
3  Tvorba Sociálního fondu Města Kuřim 
4 Souhlas s umístěním sídla společnosti, souhlas s podnájmem, uzavření dodatků k nájemním 

smlouvám 
5, 5A, 5B Žádost o pronájem parkoviště u supermarketu Albert 
6, 6A, 6B Žádost o zdloužení splatnosti faktury neinvestičních výdajů (NIV) za dojíždějící žáky 
7, 7A – 7C Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby „Přechod pro chodce na ulici Tyršova 

u provozovny Michl v Kuřimi“ 
8, 8A – 8E Smlouvy s firmami Asekol, Elektrowin a Ekolamp o zpětném o zpětném odběru elektrozařízení 
9, 9A  Dodatek č. 2009/B/0044 „protihlukový val – Červený vrch“ 
10, 10A, 10B Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou ELIOS, v.o.s. 
11, 11A – 11C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
12, 12A  Žádost o souhlas s užitím znaku města Kuřimi 
13, 13A Dodatek č. 11 k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách 

rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi“ 
14  Zřízení komisí Rady města Kuřimi, volba předsedů, místopředsedů a členů 
15, 15A  Jednací řád komisí Rady města Kuřimi 
16, 16A Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „ Zpřístupnění geografických dat prostřednictvím 

dálkového přístupu přes hostovaný mapový portál“ 
17, 17A, 17B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „ Oprava havarijního stavu sociálního zařízení ZŠ 

Tyršova“ 
18, 18A, 18B „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova – stavební část“ – schválení výzvy před schválením OPŽP 
19, 19A – 19D Žádost o poskytnutí dotace z programu VISK3 pro rok 2011 
20, 20A – 20F Vyřazení majetku z majetku města Kuřimi 
21  Udělení odměny ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2010 
22  Žádost o souhlas s užitím znaku města Kuřimi a ceny pro vítěze Kuřimského krosu 
23  Etický kodex člena Rady města Kuřimi 
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