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Z á p i s   č í s l o  36/2010 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 1. 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 13:00 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1. Plnění usnesení 
 
2. Organizační záležitosti města a městského úřadu 

Jednací řád Rady města Kuřimi 
Smlouva o právní pomoci 
Stanovení oddávacích dnů pro rok 2011 
Pověření výkonem funkce oddávajícího 
Používání závěsného odznaku starosty dalšími osobami 
Návrh změn v Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
Pravidla pro udělování Ceny města Kuřimi a čestného občanství města Kuřimi 
Veřejná zakázka na dodávku „Technologické centrum, elektronická spisová služba  (ústní informace) 
Dodatek č. 7 ke Smlouvě na dodávku programového produktu: modul PSI a Personalistika 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele zakázky: „Dodávka vozidla s hákovým nosičem 
kontejnerů a hydraulickou rukou“ 
Informace o vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci na projekty z oblasti zdravotní a sociální 
péče 
Zrušení Nařízení města Kuřimi č.1/2010 a vydání nového Nařízení města Kuřimi č.2/2010 kterým se 
vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti 

 
3.  Majetkoprávní úkony, bytová agenda 

Záměr na pronájem nebytového prostoru (restaurace „Kulťas“) 
Zastupování města na schůzích společenství vlastníků jednotek 
Výběrové řízení na obsazení bytu na náměstí Osvobození 
Chata v lokalitě Zlobice  
Odprodej kotle vyřazeného z původního fitness centra v objektu Plaveckého areálu v Kuřimi 
Využití plochy na ulici Havlíčkova 
Žádost o prodloužení dohody o spolupráci – TL LUCKY Drásov 

 
4. Příspěvkové organizace a organizační složky města 
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Základní informace z výročních zpráv o činnosti školských příspěvkových organizací zřizovaných 
Městem Kuřimí za školní rok 2009/2010 
Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
o předchozí souhlas k samostatnému zadávání veřejných zakázek neinvestičního charakteru 

 
5. Investice a výstavba 

Schválení zpracování studie 3. Varianty ve 3. Etapě úseku Šebrov – Nový hrad cyklostezky „Kuřim – 
Lipůvka – Svinošice – Šebrov – Kateřina – Nový hrad“ 
Vyjádření města Kuřimi k žádosti o povolení překopu v zimním období 

 
6. Finanční záležitosti 

Finanční dar společnosti E.ON Česká republika městu Kuřimi 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
 

7. Různé 
Návrh na zřízení komise školské Rady města Kuřimi 

 
8. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi – zrušení usnesení 
9. Dodatek č. 3 ke „Smlouvě o poskytování certifikačních služeb evid. číslo 601013-10026 ze dne 9. 2. 

2006“ 
10. Rezignace doc. Ing. arch. Jakuba Kynčla, Ph.D., z funkce „architekta města Kuřimi“ 
11. Tvorba Sociálního fondu Města Kuřim 
12. Zřízení komisí Rady města Kuřimi a jmenování jejich členů, výbory Zastupitelstva města Kuřimi 
13. Další různé 

 
 
Program jednání schválen 5 hlasy přítomných členů RM. 
 
 
 
 
1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 26. 11. 2010 
(Přílohy č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Příloha A.: nesplněné úkoly v mezidobí do 26. 11. 2010. 
 
Přijaté usnesení: 601/2010 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 26. 11. 2010. 
Hlasováno: pro 5  
 
 
 
 
2. Organizační záležitosti města a městského úřadu 
2.1. Jednací řád Rady města Kuřimi 
(Přílohy č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Rada města uložila na své schůzi 18. 11. 2010 tajemnici Městského úřadu Kuřim upravit Jednací řád Rady města 
Kuřimi tak, aby obsahoval ustanovení o zveřejňování zápisů ze schůzí rady na internetových stránkách města 
Kuřimi. Návrh upraveného jednacího řádu předkládáme v příloze. 
 
Příloha: Jednací řád Rady města Kuřimi. 
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Přijaté usnesení:  602/2010 - RM schvaluje Jednací řád Rady města Kuřimi dle přílohy se změnami. 
Hlasováno: pro 5  
 
 
 
 
2.2. Smlouva o právní pomoci 
(Přílohy č. 3, 3A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Získaná dotace na revitalizaci rybníka Srpek byla podle rozhodnutí o předělení dotace dotací neinvestiční. 
Rozhodnutí bylo na Městský úřad Kuřim doručeno až v květnu roku 2010 a většina prací na revitalizaci proběhla 
v roce 2009. V té době nebylo jasné, o jaký typ dotace se jedná a z logiky věci byla dotace od začátku účtována jako 
investiční. Dle původního sdělení zástupců Státního fondu životního prostředí ČR mělo být vydáno nové rozhodnutí 
o poskytnutí investiční dotace. Po jednání Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí však došlo ke 
změně názoru v tom smyslu, že rozhodnutí o dotace již změnit nelze a je tedy na jednání města Kuřimi a příslušných 
orgánů, jak dále postupovat. Za tímto účelem navrhujeme uzavřít smlouvu o právní pomoci a udělit plnou moc JUDr. 
Milanu Golasovi, který se zabývá veřejným právem a zastupuje obce v různých sporech. Žádáme radu města o 
schválení předložené smlouvy. 
 
Příloha: Smlouva o právní pomoci. 
 
 
Přijaté usnesení: 603/2010 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právní pomoci s JUDr. Milanem Golasem, 

advokátem, se sídlem Dvořákova 13, 602 00 Brno, do výše plnění 20.000,- Kč vč. DPH. 
Hlasováno: pro 5  
 

   
 
2.3. Stanovení oddávacích dnů pro rok 2011 
(Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen návrh na schválení oddávacích dnů pro rok 2011 dle přiloženého seznamu. 
 
 
Přijaté usnesení:  604/2010 - RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2011. 
Hlasováno: pro 5  
 
 
 
2.4. Pověření výkonem funkce oddávajícího      
(Příloha č. 5, zpracovali a předkládají Ing. P. Němec a Ing. M. Macková)) 
 
V návaznosti na schůzi rady města Kuřimi dne 18. 11. 2010 respektujeme rozhodnutí RM omezit počet oddávajících 
na pět osob pro volební období 2010 – 2014, vůči minulým devíti a necháváme na rozhodnutí RM o dalších 
pověřených osobách. 
Navrhujeme Ing. Petra Němce nebo Ing. Miluši Mackovou. 
 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský  – reálná potřeba je 5 oddávajících, tzn. starosta, místostarostové, Dr. Holman, který byl 
pověřen minule, a jeden z navrhovaných. Navrhuji hlasovat postupně o jednotlivých návrzích tak, jak byly 
předloženy. 
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Přijaté usnesení: 605/2010 - RM pověřuje, podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, 
výkonem oddávajícího pro volební období 2010 - 2014 Ing. Petra Němce. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
Navržené usnesení: RM pověřuje, podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, výkonem                            

oddávajícího pro volební období 2010 - 2014 Ing. Miluši Mackovou. 
Hlasováno: pro 0, proti 5, zdrželi se 0  (usnesení nebylo přijato) 
 
 
 
2.5. Používání závěsného odznaku starosty dalšími osobami 
(Příloha č. 6, zpracoval a předkládá Ing. P. Němec)) 
 
Zákon o obcích přiznává starostovi obce užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný 
odznak. Současně zákon v paragrafu 108 uvádí: „Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak 
užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník obecního úřadu.“ Jedním z takových občanských obřadů je 
oddávání občanů při vstupu do manželství a udělování státního občanství České republiky. Z důvodů zastupitelnosti 
starosty města a určení více oddávajících i z důvodů důstojnosti obřadu udílení státního občanství České republiky je 
vhodné, aby další osoby měli právo tento odznak používat. 
 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – dává protinávrh – hlasovat o navrženém usnesení, ale bez uvedení členky ZM Ing. M. 
Mackové, která nebyla RM schválena jako další oddávající. Toto hlasování by bylo bezpředmětné. 
 
RM hlasuje o tomto podaném protinávrhu. 

 
 
Přijaté usnesení: 606/2010 - RM souhlasí, aby závěsný odznak starosty města užívali při oddávání občanů 

vstupujících do manželství první místostarosta města J. Koláček, místostarosta Ing. O. Štarha, 
zastupitelé PaedDr. D. Holman a Ing. P. Němec. Při udělování státního občanství České 
republiky tajemnice městského úřadu Mgr. A. Zimmermannová.  

Hlasováno: pro 5  
 
 
2.6. Návrh změn v Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
města Kuřimi 
(Přílohy č. 7, 7A, zpracoval a předkládá Ing. D. Sukalovský) 
 
Město Kuřim dlouhodobě podporuje aktivity sdružení působících ve městě a občanů města.  
Jedním z nejdůležitějších způsobů podpory je podpora finanční, realizovaná prostřednictvím dotací z Programu  
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti. V příloze je předložen návrh upravených pravidel pro  
činnost Programu. 
 
Hlavními změnami v navrhovaných pravidlech jsou: 

- všechny žádosti o dotace, posouzené příslušnými komisemi, schvaluje pouze zastupitelstvo města 
- program je koncipován jako převážně jednokolový, druhé kolo bude vyhlášeno pouze v případě, že se 

v prvním kole nevyčerpají všechny rozpočtované finanční prostředky 
- o dotace na příslušný kalendářní rok se žádá ve čtvrtém čtvrtletí roku předcházejícího 
- žádosti schvaluje poslední jednání zastupitelstva města v předchozím kalendářním roce. 

 
 
Přijaté usnesení: 607/2010 - RM bere na vědomí Program na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti a 

doporučuje ZM jeho schválení. 
Hlasováno: pro 5 
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2.7. Pravidla pro udělování Ceny města Kuřimi a čestného občanství města Kuřimi 
(Přílohy č. 8, 8A – 8C, zpracoval a předkládá Ing. D. Holman) 
 
Na schůzi rady města Kuřimi 18. 11. 2010 předložil člen RM PaedDr. David Holman návrhy změn dosavadních 
„Pravidel pro udělování Ceny města Kuřimi a Medaile města Kuřimi“. Na základě připomínek členů rady města je 
na schůzi RM 1. 12. 2010 předložen navržený text. 
 
V případě, že se RM shodne na nových pravidlech, mohou být předložena k posouzení a schválení na zasedání ZM 
14. 12. 2010.   
 
Přílohy: Stávající Pravidla pro udělování Ceny města Kuřimi a Medaile města Kuřimi. 

Návrh změn v Pravidlech pro udělování Ceny města Kuřimi čestného občanství města Kuřimi (člen  
RM PaedDr. D. Holman). 
Návrh změn v Pravidlech pro udělování Ceny města Kuřimi čestného občanství města Kuřimi (tajemnice 
úřadu Mgr. A. Zimmermannová). 

 
 
Přijaté usnesení: 608/2010 - RM bere na vědomí Pravidla pro udělování Ceny města Kuřimi a čestného občanství 

města Kuřimi a doporučuje ZM jejich schválení. 
Hlasováno: pro 5  
 
 
 
2.8. Veřejná zakázka na dodávku „Technologické centrum, elektronická spisová služba a 
vnitřní integrace úřadu ORP Kuřim“ – v rámci projektu IOP č. 06 
 
Ústní informace 
 
Projednání tohoto příspěvku byli přítomni informatici MěÚ Kuřim M. Svoboda a R. Jízdný.  
 
V této záležitosti nebylo RM přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 
2.9. Dodatek č. 7 ke Smlouvě na dodávku programového produktu: modul PSI a 
Personalistika 
(Přílohy č. 9, 9A – 9C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval M. Svoboda) 
 
V rámci schválené koncepce rozvoje IT Městského úřadu Kuřim, rozšiřujeme programové vybavení o modul PSI a 
modul Personalistika, které jsou součástí stávajícího komplexního informačního systému GINIS. Tyto změny by 
měly přinést především integraci Evidence psů do stávajícího programového vybavení modulu DDP (daně, dávky, 
pohledávky) využívající stejné uživatelské rozhraní, rozšiřující možnosti při práci s programem a v konečné podobě 
zjednodušení práce s poplatky za psa. S programovým vybavením PSI bude pracovat finanční odbor, odbor životního 
prostředí a také inspektor veřejného pořádku. S programovým vybavením Personalistiky pak bude pracovat 
pracovnice personalistiky, které zpracovává tuto agendu zatím v částečné podobě pouze ve zjednodušené evidenci 
podpůrného programu Zápočet praxe mimo komplexní informační systém úřadu. Výstupy z Personalistiky budou 
také k dispozici tajemnici úřadu. Základní smlouva číslo 241/2005, ke které se dodatek č. 7 váže byla schválena 
usnesením RM č. 438/2005 ze dne 31. 8. 2005. Cena těchto modulů je stanovena na 128.520,- Kč. Služby, které 
zahrnují předadministraci, testování a proškolení jednotlivých uživatelů budou fakturovány dle skutečného stavu. 
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Roční udržovací poplatek za údržbu těchto programových produktů v rámci řady IS GINIS v rozsahu „legislativní 
update“ činí 25.704,- Kč. 
 
Příloha č. 1: Dodatek č. 7 smlouvy č. 241/2005 
Příloha č. 2: Specifikace produktů, kalkulace ceny a splátkový kalendář 
Příloha č. 3: Smlouva č. 241/2005. 
 
Projednání tohoto příspěvku byli přítomni informatici MěÚ Kuřim - M. Svoboda a R. Jízdný.  
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – modul PSI není třeba, ale modul Personalistika ano. 
 
 
Přijaté usnesení: 609/2010 - RM schvaluje dodatek číslo 7 ke Smlouvě č. 241/2005 na dodávku programového 

produktu modul Personalistika, převod práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb 
k tomuto produktu mezi městem Kuřim a společností GORDIC spol. s r.o. se sídlem Erbenova 4, 
586 01 Jihlava, se změnami.   

Hlasováno: pro 5  
 
 
 
       
2.10. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele zakázky: „Dodávka vozidla 
s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickou rukou“ 
(Přílohy č. 10, 10A, 10B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
Název (předmět) zakázky: Dodávka vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickou rukou. 
Zajišťující odbor (ZO):         CTSK 
 
Vzhledem ke značné poruchovosti kontejnerového vozidla Avia a z toho vyplývajících nákladů na opravy a údržbu 
je již neekonomické dále toto vozidlo provozovat. Zároveň chceme rozšířit činnost firmy o svoz separovaného 
odpadu – skla, soustředěného ve zvonových kontejnerech v katastru města, čímž dojde ke zkvalitnění třídění odpadů, 
a to oproti současnému stavu v jeho operativní odvozu dle potřeb města. 
  
Jednatel CTSK žádá radu města o schválení zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené zakázky 
dle čl. 4), písm. c) vnitřní směrnice Rady Města Kuřimi č. 1/2009/RM o zakázkách města Kuřimi, dále žádá radu 
města o schválení znění výzvy k podání nabídky a rovněž žádá o schválení členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Financování – leasing. 
 
Příloha D. 1: Výzva k podání nabídky. 
Příloha D. 2: Návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
 
Přijaté usnesení: 610/2010 - RM v působnosti valné hromady Centra technických služeb Kuřim s.r.o. 

schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku 1 ks vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a 
hydraulickou rukou, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5  
 
 
 
 

 6



2.11. Informace o vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci na projekty z oblasti 
zdravotní a sociální péče 
(Příloha č. 11, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V plánu výzev Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na rok 2011 je pro oblast podpory 3.2 
Rozvoj regionálních středisek (obce a města s 5 000 - 49 999 obyvateli) zveřejněná výzva na projekty z oblasti 
zdravotní a sociální péče. Podporované budou projekty technického zhodnocení zdravotnických zařízení 
poskytujících lůžkovou a ambulantní péči, ve smyslu zákona č.20/1966 v platném znění (zřizovaných a zakládaných 
územně samosprávnými celky) a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým vybavením včetně 
souvisejících stavebních úprav. Z oblasti sociální péče to budou projekty výstavby a technického zhodnocení 
infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrované dle zákona č.108/2006 sb., o sociálních službách, ve 
smyslu zvýšení kvality a komfortu zařízení sociálních služeb v návaznosti na komunitní plán města. Předpokládaný 
termín zahájení výzvy bude ve 2. čtvrtletí 2011 a termín ukončení výzvy ve 3. čtvrtletí 2011. Výše dotace z fondů 
EU bude v roce 2011 činit 85% z celkových uznatelných nákladů, ale státní rozpočet už nebude spolufinancovat 
projekty z regionálních operačních programů 7,5%. Žadatelé tedy musí počítat s větší finanční zátěží na 
spolufinancování projektů ve výši 15%.  
Spolu s žádostí o dotaci na projekty z tohoto programu je třeba doložit: stavební projektovou dokumentaci, územní 
rozhodnutí s nabytím právní moci, žádost o stavební povolení (stavební povolení s nabytím právní moci před 
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace), doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu (žadatel musí 
dostatečně důvěryhodně prokázat zdroje financování na 100% finančního krytí projektu – výpis z účtu, úvěrová 
smlouva, závazný úvěrový příslib), jednoznačně vyjasněné majetkoprávní vztahy spojené s projektem, studii 
proveditelnosti a ekonomickou analýzu. 
 
K tomuto příspěvku nebylo RM přijato žádné usnesení. 

 
 
 

 
2.12. Zrušení Nařízení města Kuřimi č. 1/2010 a vydání nového Nařízení města Kuřimi č. 
2/2010 kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a 
kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti   
(Přílohy č. 12, 12A – 12D, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Nařízení, které bylo vydáno letos v únoru, v sobě zahrnovalo Plán zimní údržby platný pro letošní rok. Proto 
v přílohách jsou odstraněny konkrétní data a tak pokud se nebudou měnit přílohy je Nařízení platné stále. 

 
 Příloha:   Nařízení města Kuřimi č.2/2010 včetně příloh. 
 
1. místostarosta J. Koláček – bude nutno operativně upozorňovat na závady, vezme si tuto záležitost na 
starosti. Bude informovat RM o závadách v novém systému. 
 
 
Přijaté usnesení: 611/2010 - RM schvaluje Nařízení města Kuřimi č. 2/2010, kterým se vymezují úseky místních 

komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 
ve schůdnosti a sjízdnosti.   

Hlasováno: pro 5  
 
  
 
3. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
3.1. Záměr na pronájem nebytového prostoru (restaurace „Kulťas“) 
(Přílohy č. 13, 13A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
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RM schválila dne 15. 10. 2010 pod č. usnesení 553/2010 ukončení nájemní smlouvy dohodou se současným 
provozovatelem restaurace „Kulťas“ Juliem Husárem, trvale bytem Kuřim, IČ 72380390. Dle § 39 zákona č. 
128/2010 Sb., o obcích je třeba vyhlásit záměr na pronájem předmětného nebytového prostoru. 

Příloha č. 1 – návrh záměru. 
 
 
Přijaté usnesení: 612/2010 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (restaurace „Kulťas“) 

umístěného v I. PP a II. NP objektu č.p. 902 na pozemku p.č. 1808 vše k.ú. Kuřim na ulici nám. 
Osvobození v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 5  
 
 
 
 
3.2. Zastupování města na schůzích společenství vlastníků jednotek 
(Přílohy č. 13, 13B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim jako vlastník bytů je na základě zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů členem společenství 
vlastníků jednotek. Společenství konají pravidelná shromáždění vlastníků jednotek, kterých se díky svému 
spoluvlastnickému podílu v obytných domech účastní i zástupci města. V současné době hájí zájmy města na těchto 
shromážděních pracovník majetkoprávního odboru nebo zaměstnanci správcovských firem. Podle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích by měl zastupovat obec na těchto shromážděních starosta města. Zákon ovšem připouští, aby 
se starosta mohl nechat na základě schválení v radě města zastupovat třetí osobou. 
Odbor majetkoprávní navrhuje, aby město Kuřim na shromážděních vlastníků jednotek zastupovali a hlasovali o na 
navržených usneseních osoby uvedené v příloze. 

a) Mgr. Petr Kavka, trvale bytem Blansko – referent majetkoprávního odboru Měú Kuřim, 
b) Ing. Libor Pipek, trvale bytem Brno – vedoucí Správy bytů Kuřim, s.r.o., 
c) Mgr. Eva Hrtoňová, trvale bytem Brno – jednatelka Správy bytů Kuřim, s.r.o., 
d) Ing. Ivan Augustin, trvale Kuřim – jednatel INVESTSERVIS RK, s.r.o., 
e) Dagmar Coufalová, trvale bytem Kuřim – zaměstnanec INVESTSERVIS RK, s.r.o. 
 

Příloha č. 2 – seznam navržených osob 
 
 
Přijaté usnesení: 613/2010 - RM souhlasí s udělením plné moci osobám dle přílohy, které budou Město Kuřim, se 

sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 00281964, zastupovat na shromážděních společenství 
vlastníků jednotek a hlasovat o navržených usneseních. Souhlas se uděluje pro volební období 
2010 – 2014. 

Hlasováno: pro 5  
 
 
 
 
3.3. Manželé Ladislav a Maria Bikárovi – výběrové řízení 
(Příloha č. 13, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 24. 11. 2010 proběhlo na základě obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 9/1999 o volných bytech v majetku 
města a bytových náhradách výběrové řízení na obsazení bytu č. XX umístěného v I. nadzemním podlaží bytového 
domu č.p. XX na nám. Osvobození v Kuřimi. Jedná se o byt 1+1. Výběrového řízení se zúčastnili dva žadatelé – 
manželé Ladislav a Maria Bikárovi, trvale bytem Kuřim, a Jitka Rajsiglová, trvale Kuřim. O vítězi výběrového řízení 
rozhodla obálková metoda, kdy nejvyšší nabídku 7.000,- Kč předložili manželé Bikárovi. Nabídková cena byla 
uhrazena dne 25. 11. 2010 na pokladně MěÚ Kuřim. Manželé Bikárovi uvolní svůj stávající nájemní byt na ul. XX. 
Jedná se o podkrovní byt 2+1. 
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Přijaté usnesení:  614/2010 - RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení bytu č. XX na nám. 

Osvobození a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manžely Ladislavem a Mariou Bikárovými, 
oba trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. XX umístěného v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č.p. XX na nám. Osvobození v Kuřimi na dobu neurčitou. 

Hlasováno: pro 5  
 
 
 
 
3.4. Chata v lokalitě Zlobice – Danuše Barboráková 
(Příloha č. 14, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 1. 8. 2007 byla uzavřena smlouva č. 134/2007 na pronájem lůžka v objektu chaty ev. č. 216 v k.ú. Malhostovice 
s Danuší Barborákovou, trvale bytem Kuřim. Smlouva je ve znění dodatku č. 12 uzavřena na dobu určitou do 30. 11. 
2010. Paní Barboráková si našla od 15. 12. 2010 jiné bydlení a žádá o prodloužení pronájmu do uvedeného data. 
OMP doporučuje pronájem lůžka prodloužit. 
 
 
Přijaté usnesení: 615/2010 - RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 134/2007 s Danuší Barborákovou, trvale 

bytem Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v 
k.ú. Malhostovice do 15. 12. 2010 za stejných podmínek. 

Hlasováno: pro 5  
 
 
 
 
3.5. Odprodej kotle vyřazeného z původního fitness centra v objektu Plaveckého areálu 
v Kuřimi 
(Příloha č. 15,15A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odprodej kotle vyřazeného z původního fitness centra v objektu Plaveckého areálu v Kuřimi RM schválila 
usnesením RM č. 509/09 ze dne 9. 9. 2009 prodej použitého kotle a 2 ks frekvenčních měničů motorů VZT jednotky 
z fitness centra v objektu Plaveckého areálu v Kuřimi (dále jen „PA“) za celkovou kupní cenu 15.000,- Kč Radomíru 
Dočekalovi, který jako jediný reagoval na zveřejněný záměr města kotel s příslušenstvím prodat. Z prodeje nakonec 
sešlo, neboť se dodatečně zjistilo, že s uvedenou jednotkou VZT bylo počítáno v projektu na „Wellness Kuřim“ a o 
samotný kotel kupující neměl zájem.  
Pro kotel se hledalo uplatnění v objektech ve vlastnictví města, avšak bezvýsledně. 
Z důvodu, že se jedná o zánovní kotel (kotel byl předtím používán cca 2 roky od rekonstrukce fitness v roce 2006) se 
OMP pokusil se souhlasem vedení města nabídnout kotel k prodeji na internetovém aukčním serveru. Prodej byl 
nakonec úspěšný, neboť kotel byl vydražen za 14.500,- Kč. OMP doporučuje prodej kotle schválit. 
 
Příloha: kupní smlouva. 
 
Přijaté usnesení: 616/2010 - RM schvaluje odprodej použitého kotle z fitness centra v objektu Plaveckého areálu 

v Kuřimi za celkovou kupní cenu 14 500,- Kč Josefu Šmelhausovi, s místem podnikání Na 
Báňské 77, 289 03 Městec Králové, IČ 43744087. 

Hlasováno: pro 5  
 
 
 

 
3.6. Využití plochy na ulici Havlíčkova 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 

 9



V letošním roce byla provedena demolice objektu bývalé ubytovny vietnamských pracovníků na ul. Havlíčkova 
v Kuřimi. Z původního objektu zůstaly zachovány silniční panely. Dále byly zachovány veškeré přípojky (voda, 
kanalizace, plyn a elektro). 
Plocha zbořeniště a okolních pozemků (p.č. 2386, 2387 a 2388 k.ú. Kuřim) má celkovou rozlohu 1.641 m2.. Celý 
areál je oplocen a v současnosti je využíván OŽP a CTSK s.r.o. 
OMP  doporučuje RM zvážit možnost posunutí stávajícího oplocení a provedení dalších úprav a tím docílit rozšíření 
stávající zelené plochy pro hry dětí, kolotoče, cirkusy. 
Úpravy by zahrnovaly posunutí stávajícího oplocení, odstranění silničních panelů a betonových základů, zabezpečení 
přípojek, terénní úpravy, likvidaci a odvoz odpadu, apod. 
Předběžný odhad na tyto práce činí max. 50.000,- Kč. Po konzultaci s OIRR je možné práce financovat z ORG 1006 
000 000 „drobné investice“. V případě schválení OMP osloví na tuto zakázku min. dvě firmy z oboru. 
 
Příloha č. 1: foto 
Příloha č. 2: situační snímek. 
 
Tento příspěvek byl jeho předkladatelem starostou Ing. D. Sukalovským stažen z jednání RM. 
 
 
 
3.7. TJJ LUCKY Drásov - žádost o prodloužení dohody o spolupráci 

(Přílohy č. 17, 17A – 17C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 

TJJ LUCKY Drásov (dále jen „TJJ“) zastoupená MVDr. Petrou Cinerovou požádala město Kuřim o prodloužení 
Dohody o spolupráci č. 2010/B/0011 ve které město Kuřim figuruje jako vedlejší účastník. Jedná se o oddíl, který se 
věnuje především gymnastice na neosedlaném koni. V této disciplině dosahuje výborných výsledků a organizoval i 
mistrovství světa a mistrovství Evropy ve voltiži v areálu BVV Brno v roce 2007, kterého se účastnily závodní týmy 
z 25 zemí světa.  
Cvičenci Jana Sklenaříková a Lukáš Klouda se na koni Capitano zúčastnili v září 2010 mistrovství světa v Kentucky 
v USA. 
Vzhledem k probíhající ekonomické recesi se oddíl stále potýká se značnými ekonomickými problémy. Na svízelnou 
situaci oddílu, který navzdory svému špatnému zázemí dosahuje výborných výsledků i na mezinárodní úrovni 
v minulosti již několikrát upozorňovala média včetně zahraničních televizí. 
  
Velkou pomocí pro oddíl je výpůjčka tělocvičny, kterou závodníci potřebují k tréninkům na tzv. voltižním barelu, 
jelikož vlastní tělocvičnu ani jízdárnu oddíl nevlastní. V roce 2010 využíval oddíl tělocvičnu v budově ZŠ 
Komenského a to v době, o kterou nikdo jiný neprojevil zájem, byla by tudíž prázdná. 
 
MVDr. Cinerová nabídla na počátku r. 2010 jako kompenzaci za vypůjčení tělocvičny v budově ZŠ Komenského 
spolupráci ve formě bezúplatného vystoupení oddílu na městských akcích – dle požadavku města. Cvičenci úspěšně 
vystoupili na městském plese a Medových dnech.  
 
Vyjádření:  
 
Mgr. Stanislav Plchot – vzhledem k bezproblémové spolupráci souhlasí s prodloužením dohody. 
Ing. Jitka Sikorová – označila vystoupení oddílu na Medových dnech za vynikající a prodloužení dohody 
doporučuje. 
 
 
Přijaté usnesení: 617/2010 - RM schvaluje prodloužení Dohody o spolupráci č. 2010/B/0011 s TJJ LUCKY 

Drásov do 31. 12. 2011. 
Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, J. Koláček), proti 1 (D. Holman), zdrželi se 1 (Z. Kříž) 
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4. Příspěvkové organizace a organizační složky města
4.1. Základní informace z výročních zpráv o činnosti školských příspěvkových organizací 
zřizovaných Městem Kuřimí za školní rok 2009/2010. 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, musí ředitelé základních škol předkládat 
školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. Tuto 
povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale protože výroční zpráva je jedním z podkladů pro odměňování 
ředitelů škol, dohodl se zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování výroční zprávy o činnosti 
MŠ a zaslání Radě města Kuřimi ve stejném termínu jako ředitelé základních škol. Výroční zprávy slouží k základní 
orientaci o činnosti kuřimských škol, využívání jejich kapacity, výukových programech, počtu tříd a žáků, 
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, účasti v soutěžích a olympiádách, dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků a jiných akcích pořádaných školou. Ve zprávě pro radu města uvádím základní důležitá data pro srovnání 
(viz přílohy).  
Výroční zprávy jsou uloženy u Mgr. Hany Němcové, OŽÚ - školství. 
 
Příloha:  
1. Základní data z výročních zpráv mateřské školy a základních škol za školní rok 2009/2010. 
 
 
Přijaté usnesení: 618/2010 - RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 2009/2010. 
Hlasováno: pro 5  
 
 
Přijaté usnesení: 619/2010 - RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy, Kuřim, Jungmannova 

813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 2009/2010. 
Hlasováno: pro 5  
 
 
Přijaté usnesení: 620/2010 - RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 

okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 2009/2010. 
Hlasováno: pro 5  
 

 
 
 

4.2. Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace o předchozí souhlas k samostatnému zadávání veřejných zakázek neinvestičního 
charakteru. 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 18. 11. 2010 se obrátil ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace Mgr. Richard Mach na Radu města Kuřimi se žádostí o předchozí souhlas k tomu, aby mohla příspěvková 
organizace samostatně vystupovat jako zadavatel v případě veřejné zakázky nad 2 mil. Kč neinvestičního 
charakteru. 
Zdůvodnění: 
Příspěvkové organizaci byla v listopadu 2010 na základě zpracovaného projektu přiznána dotace z prostředků 
evropských fondů z projektu „EU peníze školám“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Veškeré pomůcky a vybavení pro zkvalitnění výuky hrazené z tohoto projektu musí být zakoupeny na základě 
veřejné zakázky. 
Příspěvková organizace má ve zřizovací listině vymezena práva a povinnosti týkající se zadávání veřejných zakázek 
investičního charakteru, kdy v případě hodnoty zakázky nad 100 000,- Kč bez DPH je příspěvková organizace 
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oprávněna realizovat takovou veřejnou zakázku jen s předchozím souhlasem zřizovatele a ve spolupráci s odborem 
investičním a regionálního rozvoje (dále „OIRR“) Města Kuřimi. Přidělené finanční prostředky z fondů EU má škola 
využít na neinvestice, jako je nákup pomůcek a vybavení pro zkvalitnění výuky, vzdělávání pedagogů, na školního 
psychologa, .... aj. Na tyto veřejné zakázky neinvestičního charakteru se ustanovení zřizovací listiny nevztahuje, 
proto se ředitel školy v této věci obrátil na zřizovatele se žádostí o předchozí souhlas.  
Návrh: 
Příspěvková organizace není legislativně omezena ve způsobilosti zadávat veřejné zakázky, pouze může být 
omezena zřizovací listinou. Zřizovací listina ji omezuje na veřejné zakázky investičního charakteru, ne však 
neinvestičního. Navrhujeme, aby v  případě veřejných zakázek neinvestičního charakteru nemusela příspěvková 
organizace spolupracovat s „OIRR“. Při zadávání by se řídila zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách Města 
Kuřimi (dále „vnitřní směrnice“). Zřizovatel by do veřejných zakázek zadaných příspěvkovou organizací vstupoval 
z důvodu schvalování návrhu členů výběrových komisí a návrhu smluv příspěvkové organizace s vítěznými 
uchazeči. O průběhu veřejné zakázky by předložila příspěvková organizace zřizovateli zápis (dle „vnitřní směrnice“).  
Z důvodu předejití zbytečného protahování a možného zdržení při zadávání veřejných zakázek neinvestičního 
charakteru doporučujeme Radě města Kuřimi žádosti vyhovět. Předběžný souhlas by však měl mít platnost pouze do 
vyčerpání přidělené dotace z evropských fondů. 
Dále navrhujeme, aby stejný předběžný souhlas udělila Rada města Kuřimi i Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, která si sice nezažádala, ale dotace z EU ve výši nad 2 mil. Kč jí byla 
také přiznána. 
 
 
Příloha: 

1. Žádost ředitele školy. 
 
 
Přijaté usnesení: 621/2010 - RM uděluje souhlas Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – 

venkov, příspěvkové organizaci k tomu, aby vystupovala jako zadavatel v případě veřejné 
zakázky neinvestičního charakteru financované z prostředků evropských dotací z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, projekt „EU peníze školám“ ve výši 
2.045.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 5  
 
 

Přijaté usnesení: 622/2010 - RM ukládá řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace, postupovat při zadávání veřejné zakázky neinvestičního 
charakteru financované z prostředků evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurence schopnost, projekt „EU peníze školám“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, 
o veřejných zakázkách Města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 5  
 
 
Přijaté usnesení: 623/2010 - RM uděluje souhlas Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 

příspěvkové organizaci k tomu, aby vystupovala jako zadavatel v případě veřejné zakázky 
neinvestičního charakteru financované z prostředků evropských dotací z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence schopnost, projekt „EU peníze školám“ ve výši 2.070.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 5  
 
 
Přijaté usnesení: 624/2010 - RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 

příspěvkové organizace, postupovat při zadávání veřejné zakázky neinvestičního charakteru 
financované z prostředků evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurence schopnost, projekt „EU peníze školám“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, 
o veřejných zakázkách Města Kuřimi. 
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Hlasováno: pro 5  
 
 
 
 
5. Investice a výstavba 
5.1. Schválení zpracování studie 3. varianty v 3. etapě úseku Šebrov – Nový hrad  
cyklostezky „ Kuřim – Lipůvka - Svinošice - Šebrov – Kateřina – Nový hrad“ 
(Příloha č. 20, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Na základě usnesení RM č. 439/2010 ze dne 11. 8. 2010 byla uzavřena smlouva o dílo č.2010/D/0074 se společností 
  DHV CR, spol. s r.o. na zpracování PD „vyhledávací studie cyklostezky ve směru Kuřim – Lipůvka – Svinošice – 
Šebrov – Kateřina Nový hrad“. 

Dle závěrů 2. výrobního výboru, který se konal dne 18. 11. 2010 na MěÚ Kuřim za účasti projektantů a starostů obcí 
Šebrov a Lipůvka bylo doporučeno zpracování variantního řešení trasy ve 3. etapě, dle zápisu. Platnost smlouvy o 
dílo trvá do 30. 11. 2010.  

Projektant předložil cenovou nabídku ve výši 20.000 Kč bez DPH na zpracování 3. varianty trasy, která předpokládá 
nižší náklad stavby díky využití stávajících místních komunikací třídy C a D. 

OIRR navrhuje objednat u projektanta zpracování studie 3. varianty v úseku 3. etapy Šebrov – Nový hrad za cenu 
24 000,- Kč vč. DPH a vyčlenění finančních prostředků z ORG Projekty a studie.  
 
Termín odevzdání díla: 15. 12. 2010. 
 
Ing. Štarha – vysvětlil tento příspěvek. Dává protinávrh na 12.000,- Kč. 

 
 
Přijaté usnesení: 625/2010 - RM schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 12.000,- Kč z ORG Projekty a 

studie na financování zpracování vyhledávací studie 3. varianty ve 3. etapě cyklostezky „Kuřim – 
Lipůvka – Svinošice – Šebrov – Kateřina – Nový hrad“ dle závěrů 2. výrobního výboru akce. 

Hlasováno: pro 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, D. Holman, Z. Kříž), proti 0, zdržel se 1 (O. Štarha) 
 
 
 
 
5.2. Vyjádření města Kuřimi k žádosti o povolení překopu v zimním období   
(Příloha č. 21, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Na základě žádosti Moravského Plynostavu, a.s. o povolení zahájení provádění stavebních prací v silničním 
pozemku z důvodu  rekonstrukce plynovodů a plynových přípojek, je RM předložena k projednání  žádost o souhlas 
Města Kuřimi jako vlastníka komunikace se zásahem do místní komunikace ulice Vojtova, část od ulice Legionářská 
ke křižovatce s ulicí Komenského,  se zahájením prací od 18. 12. 2010 v  zimním období. 
Společnost Moravský Plynostav, a.s. má v současnosti na základě 2 vydaných rozhodnutí ve zvláštním užívání 
komunikace ulice Havlíčkova, část ul. Vojtova od křižovatky s Komenského k potoku, část ulice Mánesova, ulice K. 
H. Máchy. Dle podmínek rozhodnutí je stanoven termín konečné úpravy všech zpevněných povrchů do 15. 12. 2010, 
i s ohledem na provoz obalovny.  
OIRR nedoporučuje udělit souhlas s provedením výkopových prací na místní komunikaci v zimním období 
z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek (není možné řádně provádět zimní údržbu, v zimním období 
zůstanou otevřené výkopy bez možnosti provedení živičných povrchů, řádného hutnění, v mrazivém počasí není 
možné přepojovat plynové přípojky mimo havarijní stavy apod.). 
OIRR nedoporučuje udělit souhlas vlastníka komunikace s překopem v zimním období, o povolení prací lze 
požádat v jarních měsících roku 2011.    
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Navržené usnesení: RM souhlasí s vydáním  povolení provádění stavebních prací v silničním pozemku místní 
komunikace ul. Vojtova společnosti Moravský Plynostav a.s. z  důvodu provedení 
rekonstrukce plynovodu v zimním období.   

Hlasováno: pro 0, proti 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, D. Holman, Z. Kříž), zdržel se 1 (J. Koláček)    
                    (usnesení nebylo přijato) 
 
 
 
 
6. Finanční záležitosti 
6.1. Finanční dar společnosti E.ON Česká republika městu Kuřimi 
(Přílohy č. 22, 22A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. J. Jandl) 
 
Společnost E.ON Česká republika v rámci své akce Podpora vánočních oslav nabízí městu Kuřim dar ve 
výši……….. Kč (bude upřesněno dne 29. 11. 2010). Podmínkou daru je využití celé finanční částky na podporu akce 
Mikulášský jarmark 2010. 
 
 
Přijaté usnesení: 626/2010 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností E.ON Česká republika a 

Městem Kuřimí, jejímž předmětem je přijetí finančního daru ve výši 40.000,- Kč dle přílohy. 
Hlasováno: pro 5  
 

  
 
 
6.2. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
(Přílohy č. 23, 23A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. J. Jandl) 
 
Dne 24. 11. 2010 podalo „Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Tyršova v Kuřimi, Tyršova 1255, 664 34 Kuřim“ 
prostřednictvím paní Ivety Novákové, Kuřim, žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč na akci - 
společenský ples SRPŠ, který se uskuteční 14. 1. 2011 v areálu ZŠ na Tyršově ulici. 
 
Tato žádost svým charakterem spadá do Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi. Vzhledem k tomu, že žádosti o dotace podle tohoto programu se budou řešit až v 1. čtvrtletí 2011 a 
společenský ples SRPŠ se bude konat už v lednu 2011, nabízí se možnost řešit tuto žádost individuálně. V roce 2009 
a 2010 byly tyto žádosti RM schváleny formou uzavření smlouvy o dotaci ve výši 5.000,- Kč. Protože organizace 
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Tyršova v Kuřimi, Tyršova 1255, 664 34 Kuřim, nemá právní subjektivitu, 
byly tyto smlouvy uzavírány s fyzickou osobou – paní Ivetou Novákovou. 
 
Příloha: žádost o příspěvek na společenskou akci. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – podává pozměňovací návrh – navrhuje žadateli chválit pouze dotaci ve výši 5.000,- 
Kč. 
 
RM bude tedy hlasovat nejdříve o tomto pozměňovacím návrhu. 

 
            

Přijaté usnesení: 627/2010 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci ve výši 5.000,- Kč s paní Ivetou 
Novákovou, Kuřim, určené pro „Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Tyršova v Kuřimi, 
Tyršova 1255, 664 34 Kuřim“ na společenský ples SRPŠ, který se uskuteční dne 14. 1. 2011. 

Hlasováno: pro 5 
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7. Různé 
7.1. Návrh na zřízení komise školské Rady města Kuřimi 
(Příloha č. 24, zpracovali a předkládají Ing. P. Němec a Ing. M. Macková) 
 
Dáváme radě města ke zvážení, zda by nebylo vhodné vytvořit komisi školskou. Taková komise s názvem "Komise 
pro řešení technických, provozních a koncepčních problémů ve školských zařízeních“ vlastně již jako poradní 
orgán starosty existovala od 17. 10.2007 a sešla se 17 krát!!! Její zřízení si vynutil sám život, potřeba řešení úkolu 
v místním školství. Čím se zabývala, je možné vyčíst ze zápisů. Její složení bylo starosta města, místostarostové, 
tajemník úřadu, ředitelé škol, tajemnice komise - referentka školství městského úřadu a podle řešených úkolů se 
účastnili na jednáních vedoucí odboru investičního, finančního, majetkoprávního i jiné osoby. V několika 
srovnatelných městech JMK tyto komise existují, někdy v sobě kumulují i příbuzné oblasti např. v Rosicích, 
Židlochovicích, Veselí n/M, Šlapanicích, Moravském Krumlově, Mikulově, Ivančicích, Hustopečích, Boskovicích a 
možná i jinde  
Ve volebního programu KDU-ČSL Školství a vzdělávání je uvedeno kromě jiného: „Budeme konzultovat možnost 
vytvoření školské komise jako poradního orgánu rady města„. 
I ve volebních programech skoro všech dalších volebních stran je věnována pozornost místnímu školství a jsou 
uvedeny konkrétní úkoly k řešení. A významné úkoly. Kdo je bude řešit, pokud je volební strany nepovažují jen za 
sliby? Taková komise by nemusela jen dávat návrhy radě města (nad kterými si někdy rada zoufá), ale třeba také 
zpracovat dokumenty jako podklady pro rozhodování rady města. V  nich odpovědět na otázky, které se v souvislosti 
se základním školstvím i předškolským vzděláváním ve městě Kuřim objevují.  
Netrváme na předloženém názvu, ale spíše chceme, aby se členové rady města nad touto možností zamysleli. 
 
Pro udržení v činnosti Komise pro řešení technických, provozních a koncepčních problémů ve školských 
zařízeních píše v materiálu do RM 18. 11. 2010 i ředitel ZŠ Jungmannova Mgr. R. Mach. 
Máme kvalitní osobu do této komise.  
O této iniciativě budeme také informovat členy zastupitelstva města. 
 
K tomuto příspěvku nebylo RM přijato žádné usnesení. 
 

 
 

 
8. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi – zrušení usnesení 
(Příloha č. 25, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
RM dne 22. 9. 2010, č. usnesení 518/2010 schválila zhodnocení nabídek na zakázku „Provozování a dodávka 
elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek“ a doporučila pověřenému odboru jednat o uzavření 
smlouvy o dílo s firmou QCM, s.r.o., Heršpická 5, PSČ 639 00 Brno, IČ 26262525, zastoupené Ing. Davidem 
Horkým, jednatelem firmy, v celkové hodnotě 192.000,- Kč. Nové vedení města si vyžádalo kompletní podklady 
k tomuto probíhajícímu výběrovému řízení a po zrevidování zakázky a jejich výsledků vznikly pochybnosti o 
především o: 
• podmínkách ve smlouvě: 

⇒ ceníku prací a víceprací, 
⇒ transparentnosti smlouvy o dílo a smlouvy servisní, 
⇒ výšce smluvních sankcí, 
⇒ definování SLA (Service Level Agreement) – dostupnost aplikace v čase (smlouva vůbec neřeší) 
⇒ kritická záloha dat, kontrola záloh a jejich případná obnova (smlouva řeší nedostatečně) 
⇒ nepřiměřeně dlouhá doba při řešení incidentů/závad 
⇒ pokud se smlouva z jakýchkoliv důvodů ukončí, není vyřešeno předání elektronických dat zpět 

k objednateli a jejich bezpečná likvidace/skartace 
 
• zabezpečení a provoz celého systému na hostovaných serverech mimo budovu MěÚ 
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• potřebnosti atestu tohoto nástroje na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve spojení 
s vyhláškou MI ČR č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení na elektronické nástroje. 

 
Z výše uvedených důvodů se vedení města rozhodlo tuto zakázku dle 84 zákona č.137/2006 Sb. zrušit.   
 
V diskuzi vystoupili: 
PaedDr. D. Holman - cítí se podjatý v této věci, předmětná firma je klientem jeho zaměstnavatele a on sám 
řídí některé jejich zakázky, zdrží se tedy v tomto bodě hlasování. 
 
 
Přijaté usnesení: 628/2010 - RM ruší usnesení RM č. 518/2010 ze dne 22. 9. 2010 ve věci „Provozování a 

dodávky elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek“ a pověřuje kancelář úřadu 
vypracováním nové výzvy. 

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

 
 
 
9. Dodatek č. 3 ke „Smlouvě o poskytování certifikačních služeb evid. číslo 
601013-10026 ze dne 9. 2. 2006“ 
(Přílohy č. 26, 26A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
V souvislosti se změnou statutárního zástupce města Kuřimi pro další volební období let 2010 -2014 je pro další 
bezproblémové fungování certifikačních služeb, které městu Kuřimi poskytuje Česká pošta, s.p. nutné podepsat 
dodatek ke smlouvě č. 3, který řeší tuto změnu. Nový statutární zástupce (starosta – Ing. Drago Sukalovský) se 
podepsáním dodatku stane pověřenou osobou pro certifikační autoritu QCA a VCA (kvalifikovaná a komerční). 
Bude mít tedy právo přidávat a odebírat osoby z těchto certifikačních autorit v organizaci. Podepsaní dodatku je 
bezplatné a pověřený odbor KÚ doporučuje RM schválit následující usnesení. 
 
Příloha č. 1 – Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb. 
 
 
Přijaté usnesení: 629/2010 - RM schvaluje Dodatek č. 3 ke „Smlouvě o poskytování certifikačních služeb“ evid. 

číslo 601013-10026 ze dne 9. 2. 2006, týkající se změny statutárního zástupce organizace a 
pověřených osob certifikačních služeb. 

Hlasováno: pro 5  
 

 
 
 
10. Rezignace doc. Ing. arch. Jakuba Kynčla, Ph.D., z funkce „architekta 
města Kuřimi“ 
(Přílohy č. 27, 27A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. J. Jandl) 
 
Město Kuřim obdrželo písemné sdělení doc. Ing. arch. Jakuba Kynčla, PhD., ze dne 25. 11. 2010, kterým oznamuje 
svoji rezignaci na funkci „architekta města Kuřimi.“ 
 
 
Přijaté usnesení: 630/2010 - RM bere na vědomí rezignaci doc. Ing. arch. Jakuba Kynčla, Ph.D., na funkci 

„architekta města Kuřimi“ a současně mu děkuje za vykonanou práci pro město Kuřim. 
Hlasováno: pro 5  
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11. Tvorba Sociálního fondu Města Kuřim 
(Příloha č. 28, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, 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 navrhována změna 
příspěvku na kulturní, společenské a sportovní akce, a to z důvodu nákupu vstupenek do Wellness centra Kuřim ve 
výši 500,- Kč na zaměstnance. Navýšení vychází z aktuálního zůstatku fondu (cca 450 tis. Kč) a navýšení nebude mít 
žádný vliv na rozpočtovou rezervu města v příštím roce, prostředky jsou uloženy na speciálním bankovním účtě. 
Ostatní příspěvky zůstávají beze změny.   
 
 
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% Zůstává beze změn 

2 Příspěvek na stravování 55% 55% Zůstává beze změn 

3 Příspěvek na rekreaci max.3500 max.3500 Navýšení o 1 000 Kč 

4 Půjčka na překlenutí tíživé finanční 
situace 

5 000 5 000 částka beze změn 

5 Půjčka na neočekávanou situaci 10 000 10 000 částka beze změn 

6 Půjčka na koupi bytového zařízení 5 000 5 000 částka beze změn 

7 Penzijní připojištění 400 400 Navýšení o 100 Kč měsíčně 

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

200 700 Navýšení o 200 Kč 

     
 
 
Byl přítomen Ing. A. Varmužka (vedoucí OF), který podal vysvětlení a zodpověděl vznesené dotazy - tvoří se 
to dle statutu, finance jsou na zvláštním účtu sociálního fondu a nelze je použít na nic jiného. Dá se nastavit jakkoliv 
jinak. 
 
Po diskuzi členů RM byl tento příspěvek stažen z jednání RM. Příspěvek bude předložen po přepracování na 
příští schůzi RM. 
 
 
 
 
12. Zřízení komisí Rady města Kuřimi a jmenování jejich členů, výbory 
Zastupitelstva města Kuřimi 
(Přílohy č. 29, 29A, zpracoval a předkládá Ing. D. Sukalovský) 
 
Rada města Kuřimi je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. h) oprávněna zřizovat a zrušovat 
podle potřeby komise rady obce a jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy. Komise jsou iniciativními 
a poradními orgány rady. Navrhuji tedy, aby Rada města Kuřimi zřídila následující komise rady a jmenovala jejich 
předsedy a členy: 
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- dopravní komisi 
- stavební komisi 
- komisi pro životní prostředí 
- komisi zdravého města. 

 
Rada města Kuřimi v této souvislosti vyzývá volební strany, zastoupené v zastupitelstvu města Kuřimi, aby, pokud 
tak neučinily, nominovaly své kandidáty do výše jmenovaných komisí do termínu 14. 12. 2010 do 17:00 hod. 
Komise budou doplněny na mimořádné schůzi RM dne 14. 12. 2010. 
 
Rada města Kuřimi dále doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi, aby jako své poradní a iniciativní orgány zřídilo 
následující výbory: 

- výbor pro kulturu a spolkový život 
- výbor pro sport. 

 
ZM je dále povinno ze zákona zřídit výbor kontrolní a finanční. 
 
Místostarosta Ing. O. Štarha: podává protinávrh – navrhuje zatím zřídit pouze komise dopravní a pro životní  
prostředí, na kterých se členové RM shodnou.  
 
 
Přijaté usnesení: 631/2010 - RM zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány komise dopravní a pro životní 

prostředí.  
Hlasováno: pro 5 
 
 
PaedDr. D. Holman: podává protinávrh – navrhuje, aby RM hlasovala také o zřízení komise stavební a 
komise zdravého města. 
 
 
Navržené usnesení: RM zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány komise stavební a zdravého města.  
Hlasováno: pro 2 (D. Sukalovský, D. Holman) proti 1 (O. Štarha), zdrželi se 2 (J. Koláček, Z. Kříž) 

(usnesení nebylo přijato) 
 
RM odsunula rozhodnutí o zřízení komisí stavební a zdravého města do příští schůze. 
 
 
Přijaté usnesení:  632/2010 - RM doporučuje ZM zřídit výbor pro kulturu a spolkový život a výbor pro sport. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
Přijaté usnesení: 633/2010 - RM ruší usnesení RM č. 205/2010 a zřizuje pracovní skupinu Wellness team. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
PaedDr. D. Holman – mimo usnesení navrhuje, aby byl členům RM předložen kompletní písemný materiál o 
všech pracovních komisích, které byly zřízeny v minulém volebním období a nebyly dosud zrušeny – 
předložením tohoto písemného materiálu by měl být pověřen starosta města. 
 
 
 
 
13. Další různé 
tajemnice úřadu Mgr. A. Zimmermannová informovala členy RM, že po dohodě se členy bývalé RM bude na 
Silvestra v pátek 31. 12. 2010 na MěÚ Kuřim celoúřadová dovolená. 
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tajemnice úřadu Mgr. A. Zimmermannová informovala členy RM, že na Nový rok v sobotu 1. 1. 2011 v 17:00 hod. 
se u prodejny LIDL uskuteční druhý ročník „Kuřimského novoročního ohňostroje“. 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:45 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 

místostarosta 
 
 
 
V Kuřimi dne 1. 12. 2010 
Zapsal: Mgr. Jan Jandl 
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Přílohy: 
 
Prezenční listina 
1, 1A  plnění usnesení RM k 26. 11. 2010 
2, 2A  jednací řád Rady města Kuřimi 
3, 3A  smlouva o právní pomoci 
4, 4A  stanovení oddávacích dnů pro rok 2011 
5  výkonem funkce oddávajícího 
6  závěsného odznaku starosty dalšími osobami 
7, 7A  návrh změn v Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
8, 8A – 8C pravidla pro udělování Ceny města Kuřimi a čestného občanství města Kuřimi 
9, 9A, 9B dodatek č. 7 ke Smlouvě na dodávku programového produktu: modul PSI a Personalistika 
10, 10A, 10B zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele zakázka: „Dodávka vozidla s hákovým nosičem 

kontejnerů a hydraulickou rukou“ 
11 informace o vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci na projekty z oblasti zdravotní a 

sociální péče 
12, 12A – 12D zrušení Nařízení města Kuřimi č.1/2010 a vydání nového Nařízení města Kuřimi č.2/2010 kterým 

se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, 
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti 

13, 13A  záměr na pronájem nebytového prostoru (restaurace „Kulťas“) 
13B  zastupování města na schůzích společenství vlastníků jednotek 
13  výběrové řízení na obsazení bytu č. XX na náměstí Osvobození 
14  chata v lokalitě Zlobice  
15, 15A  odprodej kotle vyřazeného z původního fitness centra v objektu Plaveckého areálu v Kuřimi 
16, 16A, 16B využití plochy na ulici Havlíčkova 
17, 17A – 17C žádost o prodloužení dohody o spolupráci – TL LUCKY Drásov 
18, 18A základní informace z výročních zpráv o činnosti školských příspěvkových organizací zřizovaných 

Městem Kuřimí za školní rok 2009/2010 
19, 19A žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 

organizace, předchozí souhlas k samostatnému zadávání veřejných zakázek neinvestičního 
charakteru 

20 schválení zpracování studie 3. varianty ve 3. etapě úseku Šebrov – Nový hrad cyklostezky „Kuřim 
– Lipůvky – Svinošice – Šebrov – Kateřina – Nový hrad“ 

21  vyjádření města Kuřimi k žádosti o povolení překopu v zimním období 
22, 22A  finanční dar společnosti E.ON Česká republika městu Kuřimi 
23, 23A  žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
24  návrh na zřízení komise školské Rady města Kuřimi 
25  rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi – zrušení usnesení 
26, 26A dodatek č. 3 ke „Smlouvě o poskytování certifikačních služeb evid. číslo 601013-10026 ze dne 9. 

2. 2006 
27, 27A  rezignace doc. Ing. arch. Jakuba Kynčla, Ph.D., z funkce „architekta města Kuřimi“ 
28  tvorba Sociálního fondu Města Kuřim 
29, 29A  zřízení komisí Rady města Kuřimi a jmenování jejich členů, výbory Zastupitelstva města Kuřimi 
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