
Z á p i s   č í s l o  03/2011 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 9. 2. 2011 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: Zdeněk Kříž 
 
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 

                      Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí MěÚ Kuřim za rok 2010 
                      Zpráva o činnosti odboru dopravy MěÚ Kuřim za rok 2010 
                      Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2010 
                      Výjimky z dopravního značení 
                      Obnova servisních služeb na kopírovací stroje CANON IRC2880i umístěné v budově městského  
                      úřadu Kuřim 

        Smlouva na zpracování lesního hospodářského plánu města Kuřimi 
        Smlouva s firmou Asekol na zapůjčení E-boxu pro zpětný odběr drobného elektrozařízení a baterií 
 
3. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
       Pozemky u nově vybudovaného přechodu – darovací smlouva s Jihomoravským krajem 

                     Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2221 k.ú. Kuřim 
                     Žádost o bezúplatné užívání části pozemku p.č. 3424 k.ú. Kuřim 
                     Pronájem části pozemku p.č. 2208 k.ú. Kuřim o výměře 170 m2 
 

4. Příspěvkové organizace a organizační složky města 
                     Dohoda o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji 

Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 
 

5. Investice a výstavba 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti 
města Kuřim“ 

 
6. Finanční záležitosti 

Žádost o příspěvek z rozpočtu města pro rok 2011 
Žádost Sdružení pacientů CHOPN o finanční příspěvek na ozdravný pobyt 
 

7. Zprávy z jednání komisí RM 
Zpráva z jednání Komise pro životní prostředí RM 
Zpráva z jednání Komise dopravy RM 
Zpráva z jednání komise stavební RM 
Zpráva z jednání Komise Zdravého města RM 
 

8.       Tržní řád – základní informace 
              9.       Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2010 
             10.      Informace o provozu Wellness Kuřim za období říjen 2010 – prosinec 2010 
             11.      Rozpis rozpočtu města Kuřimi na rok 2011 
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             12.      Rezignace MUDr. Danuše Jarošové z komise Zdravého města a jmenování Ing. Martiny 
                        Šindelkové 
             13.      Nájemní smlouvy, bytové záležitosti 
             14.      Bytový fond města Kuřimi 
             15.      Žádost o finanční podporu na propagaci výstav obrazů pana Rudolfa Kondeie 
             16.      Informace o jednání Komise Zdravého města RM 
             17.      Odměna jednateli Wellness Kuřim, s.r.o. 
             18.      Různé 
 
Program jednání RM byl schválen 5 hlasy přítomných členů RM. 
 
 
 
 
1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 4. 2. 2011 
(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 4. 2. 2011. 
 
Přijaté usnesení:  34/2011 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 4. 2. 2011. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
2. Organizační záležitosti města a městského úřadu 
2.1. Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí MěÚ Kuřim 
(Přílohy č. 2, 2A, předkládá J. Koláček, zpracovala Bc. T. Sojková) 
 
Odbor sociálních věcí MěÚ Kuřim předkládá zprávu o činnosti za rok 2010.  
 
V uvedeném období plnil odbor úkoly v souladu s organizačním řádem. V činnosti odboru se nevyskytly žádné 
závažné problémy. Pracovnice OSV se pravidelně zúčastňují metodických dnů pořádaných KÚ Jm kraje a seminářů 
v rámci jednotlivých agend. 
Odbor sociálních věcí postupuje v souladu s platnou právní úpravou i metodikou KÚ Jm kraje a MPSV.  
V roce 2010 začaly pracovnice OSV využívat nový program na zpracování dávek sociální péče. 
V průběhu roku 2010 plnil odbor mimořádné úkoly spojené s jeho činností, např. byla zorganizována humanitární 
sbírka, proběhly besedy s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci jejich resocializace, odbor také 
zajišťoval lektorskou účastí konferenci pořádanou FN Brno-Bohunice pro sociální pracovníky zdravotnických 
zařízení, různých ústavů soc. péče, center sociálních služeb, domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory.  
Odbor se dále podílel na realizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon ukládá obcím 
povinnost zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb a zajistit ve spolupráci s krajem a poskytovateli jejich 
dostatečnou nabídku. Na základě zpracování podrobného komunitního plánu sociálních služeb pro období let 2009 -
2011 plnil odbor sociálních věcí úkoly spojené s realizací tohoto plánu (např. pracovní setkání skupiny pro KPSS, 
veřejná setkání s občany v Kuřimi i okolních obcích správního obvodu města Kuřimi). V roce 2009 navázal odbor 
sociálních věcí spolupráci s o.s. Liga vozíčkářů a Sdružením pěstounských rodin v Brně. Pracovnice odboru 
prezentovaly II. Komunitní plán sociálních služeb za správní obvod na BVV v Brně, který organizoval KÚ Jm kraje 
pro úřady obcí s rozšířenou působností a další subjekty.    
 
Odbor se významně podílel na přípravě a samotné realizaci veřejné služby v Kuřimi pro občany, kteří pobírají dávky 
pomoci v hmotné nouzi. Možnost zapojení občanů je od srpna 2009. Veřejnou službou postupně prošlo 10 občanů. 
K 31. 12. 2010 v ní byli zapojeni 4 občané. Ti, kteří nevyužívají možností veřejné služby a jsou stále v systému 
dávek, byla snížena částka příspěvku na péči na existenční minimum. Byla navázána kvalitní spolupráce s CTS s.r.o., 
Kuřim.  
 
Ke dni 31. 12. 2009 byla ukončena platnost veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi s rozšířenou působností o 
výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Odbor sociálních věcí převzal tedy od 1. 1. 
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2010 výkon této agendy v plném rozsahu. Agendu provádějí na odboru 3 pracovnice a vedoucí OSV. Kurátorka pro 
děti a mládež pravidelně působí také na několika školách správního obvodu v rámci prevence sociálně patologických 
jevů. Současně pracovnice věnují pozornost náhradní rodinné péči (pěstounská péče, osobní péče poručníka, 
výchova jiných fyzických osob). Tuto změnu považujeme za krok dopředu, došlo ke zkvalitnění služeb a zejména 
přiblížení občanům našeho správního obvodu. Orgán sociálně-právní ochrany dětí byl ve 167 případech ustanoven 
opatrovníkem. Kvalitně probíhá i smluvní spolupráce s psychology v rámci psychologického poradenství a 
diagnostiky. 
 
Příloha č. 1 – Statistické údaje za rok 2010. 
 
Předložený příspěvek odůvodnil jeho předkladatel 1. místostarosta J. Koláček. 
 
Z jednání RM odešel člen RM PaedDr. D. Holman, přítomni 4 členové RM. 
 
Přijaté usnesení: 35/2011 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí MěÚ Kuřim za rok 2010. 
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
2.2. Zpráva o činnosti odboru dopravy MěÚ Kuřim za rok 2010 
(Přílohy č. 3, 3A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy MěÚ Kuřim v roce 2010 plnil úkoly v souladu s organizačním řádem a platnými zákonnými 
předpisy.  
V jeho činnosti v průběhu roku 2010 nevznikly žádné závažné problémy. Zásadním úkolem loňského roku bylo 
zvládnutí druhé etapy výměny řidičských průkazů. Podrobnosti o celé činnosti odboru dopravy jsou v příloze tohoto 
příspěvku. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o činnost odboru dopravy MěÚ Kuřim v roce 2010 s výhledem na nejdůležitější úkoly pro rok 
2011. 
 
Předložený příspěvek odůvodnila tajemnice úřadu Mgr. A. Zimmermannová. 
 
Přijaté usnesení: 36/2011 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy MěÚ Kuřim za rok 2010. 
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
2.3. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2010 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala L. Schneiderová) 
 
Příjem a vyřizování stížností a petic se na Městském úřadě Kuřim řídí Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností a 
Pravidly pro přijímání a vyřizování petic, schválenými v souladu s § 102 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Kuřimi č. 139/2006 dne 5. 4. 2006. 
 
V roce 2010 bylo odborem správním a vnitřních věcí, který vede centrální evidenci všech stížností a petic, evidováno 
9 stížnosti. Stížnosti i petice musí být podle schválených Pravidel vyřízeny nejpozději do 30 dnů.   
 
PETICE: 
V roce 2011 nebyla podána žádná petice.  
 
STÍŽNOSTI: 
V roce 20011 bylo podáno celkem 9 stížností.  
 
Stížnost 1. vyřizoval OSVV a týkala se štěkotu psa. Stížnost byla shledána neoprávněnou. 
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Stížnosti č. 2, 3, 4 a 6 se týkaly úředních postupů či nevhodného chování úředníků úřadu. Ve věci úředních postupů 
nebylo shledáno pochybení, ve věci nevhodného chování byla v jednom případě pracovnice poučena o vhodnosti 
oslovování občanů.   
 
Stížnost č. 5 vyřizoval OŽP, neboť se týkala údajného vypouštění štiplavého dýmu. Ing. Jaroslav Hamřík prováděl 
v průběhu 18 dní kontroly. Stížnost byla shledána neoprávněnou.  
 
Stížnost č. 7 vyřizoval OŽÚ vzhledem k tomu, že se týkala základní školy, jejíž zřizovatelem je Město Kuřim. 
Ředitel školy se stěžovateli písemně omluvil. Stížnost byla shledána oprávněnou. 
 
Stížnost č. 8 vyřizuje OSVV a týká se zásahu do osobního majetku. Věc je v současné době v řešení ve spolupráci 
s OSVO.  
 
Stížnost č. 9 vyřizoval OMP. Vzhledem k tomu že stížnost byla podána k nesprávnému subjektu, byla stížnost 
postoupena Moravské stavební INVEST a.s. Stížnost se týkala parkovacích stání, které jsou na pozemcích 
zmiňované akciové společnosti.   
 
Přijaté usnesení: 37/2011 - RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2010.  
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
2.4. Výjimky z dopravního značení  
(Přílohy č. 5, 5A, 5B, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim obdržel žádosti o výjimky z dopravního značení od fyzických a právnických 
osob, kterých je k dnešnímu dni celkem 6. 
Jedná se o povolení výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka Srpek a přes retenční hráz směrem na Podlesí.   
V souladu se zákonem bylo známým účastníkům řízení oznámeno jeho zahájení, byly vyžádány stanoviska 
majetkových správců dotčených komunikací, Odboru životního prostředí Městského úřadu Kuřim a stanovisko 
Policie České republiky. Podrobnosti o žadatelích a důvodech jsou uvedeny v příloze 1. 
Dotčené a oslovené orgány se vyjádřily k žádostem kladně, po oznámení zahájení řízení nikdo nevznesl žádné 
námitky a připomínky. Pokud budou žádosti schváleny radou města Kuřimi, bude následovat vydání rozhodnutí ve 
věci. 
 
Příloha č. 1: Přehled žadatelů o důvodech pro povolení výjimky z dopravního značení 
Příloha č. 2: Mapa s vyznačením míst kde jsou požadovány výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových vozidel 
stanovené dopravní značkou  B11. 

 
Přijaté usnesení: 38/2011 - RM schvaluje povolení výjimek ze zákazu vjezdu dopravní značky B 11 zákaz vjezdu 

všech motorových vozidel dle přílohy. 
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
2.5. Obnova servisních smlouvy na kopírovací stroje CANON IR3035n a IRC2880i 
umístěné v budově Městského úřadu Kuřim 
(Přílohy č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
V roce 2007 bylo zajišťujícím odborem - KÚ realizováno výběrové řízení na „Vybavení Městského úřadu Kuřim 
kopírovacími multifunkčními stroji“, Městský úřad byl vybaven barevným multifunkčním strojem CANON IRC 
2880i, který je umístěn v místnosti dv.č. 323 a černobílým multifunkčním strojem CANON IR3035n, který je 
umístěn v místnosti dv. č. 220. Součástí kupní smlouvy na tyto zařízení byly i smlouvy servisní č.220/2007 a 
č.221/2007, které po 36 měsících v prosinci roku 2010 vypršely. Na základě zhodnocení technického stavu těchto 
multifunkčních zařízení firmou BossCan ComPrint spol. s r.o. bylo městu Kuřim nabídnuto podepsat servisní 
smlouvy na nové období dalších 24 měsíců. Zaměstnanci MěÚ v průběhu jednoho měsíce své práce vyrobí na obou 
těchto zařízení cca 13.500 ks kopií. V průběhu 36 měsíců trvání těchto smluv probíhala spolupráce s firmou BossCan 
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ComPrint spol. s r.o, bez problémů a zajišťující odbor nemá důvod nepokračovat ve spolupráci s touto společností. 
Zvýšení cen copy- clicku je odůvodněno s tím, že zařízení již nejsou nová a budou v krátkém čase potřebovat vyšší 
frekvenci výměny náhradních dílů, jako jsou separační kolečka podavačů, fotoválce apod. 
 
Multifunkční barevný stroj: CANON IRC2880i 
 
Původní cena ve smlouvě za vyhotovení 
1 kopie/ A4 černá bez papíru platná do 31. 12. 2010 

Navržená nová cena ve smlouvě za 
vyhotovení 1 kopie/A4 černá bez papíru 

0,37 Kč bez DPH 0,40 Kč bez DPH 

Původní cena ve smlouvě za vyhotovení 1kopie/A4 
barevná bez papíru platná do 31. 12. 2010 

Nová cena ve smlouvě za vyhotovení 
1kopie/A4 barevná bez papíru 

 1,90 Kč bez DPH 2,00 Kč bez DPH 

 
Stroj má ke konci ledna 2011 vyrobeno celkem 192.752 ks kopií z toho 43.175 ks je kopií barevných. Jeho životnost 
je výrobcem stanovena na 1.500 000 ks černobílých a 350.000 ks kopií barevných. 
 
 
Multifunkční černobílý stroj: CANON IR3035n 
 
Původní cena ve smlouvě za vyhotovení 
1 kopie/ A4 černá bez papíru platná do 31. 12. 2010 

Navržená nová cena ve smlouvě za 
vyhotovení1 kopie/A4 černá bez papíru 

0,25 Kč bez DPH 0,30 Kč bez DPH 

 
Stroj má ke konci ledna 2011 vyrobeno celkem 309.398 ks kopií Jeho životnost je výrobcem stanovena na 
1.500 000 ks kopií. 
   
Odbor kancelář úřadu doporučuje RM servisní smlouvy uzavřít. 
 
Příloha 1: Servisní smlouva Canon IR3035n 
Příloha 2: Servisní smlouva Canon IRC2880i. 
 
Starosta Ing. D. Sukalovský – odůvodnil tento příspěvek. Navrhuje prodloužit smlouvu s firmou BossCan 
ComPrint spol. s r.o. 
 
 
Přijaté usnesení: 39/2011 - RM souhlasí s uzavřením servisních smluv s firmou BossCan ComPrint spol. s r.o., se 

sídlem Minská 13, 616 00 Brno, IČ 63488191, na servis multifunkčních zařízení CANON 
IR3035n a IRC2880i umístěných v budově MěÚ Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 

 
 

 
2.6. Smlouva na zpracování lesního hospodářského plánu města Kuřimi 
(Přílohy č. 7, 7A, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Město Kuřim vlastní 172 ha lesních pozemků, které obhospodařuje na základě lesního hospodářského plánu (LHP) 
s platností na 10 let. V letošním roce městu vyprší platnost stávajícího plánu, proto musí zadat práce na vyhotovení 
dalšího (to ukládá lesní zákon). Z porady na Krajském úřadě Jihomoravského kraje vyplynulo doporučení zadat nový 
plán té firmě, která zpracovávala plán předchozí (v našem případě se jedná o firmu LH Projekt), které již v minulosti 
odstranila veškeré nesrovnalosti v mapových podkladech – co se týkalo vlastnických vztahů a podkladů z Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesa. Přesto jsme oslovili další firmy a požádali je o cenovou nabídku pro srovnání. Lesprojekt 
východní Čechy, s.r.o. navrhl cenu na zpracování 1 ha 460 Kč + DPH, Lesnická projekce Frýdek – Místek požaduje 
470 – 500 Kč + DPH, Lesprojekt Brno by požadoval 445 Kč + DPH. Odbor životního prostředí proto doporučuje 
uzavřít smlouvu s LHProjektem za cenu 440 Kč + DPH. Celková částka za vyhotovení LHP tak bude činit 90 816 Kč 
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včetně DPH a tuto částku bude město jako zadavatel platit až po schválení krajským úřadem, t.j. na začátku roku 
2012. Dotace na tvorbu a vyhotovení lesního hospodářského plánu činí 300 Kč na 1 ha., celková částka dotace bude 
činit 51 600 Kč.  O dotaci se žádá krajský úřad, který dotaci administruje pro Ministerstvo zemědělství, dotace je 
nenároková. Částka 39 216 Kč, která je rozdílem mezi dotací a požadovanou cenou bude hrazená z ORGu 9037 
zemědělství a lesnictví. 
 
Příloha: Smlouva s LHP projektem a.s. na zhotovení LHP. 
 
Předložený příspěvek odůvodnil jeho předkladatel 1. místostarosta J. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 40/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou LHProjekt a.s., se sídlem Čichnova č.p. 386, 

624 00 Brno na zpracování lesního hospodářského plánu pro město Kuřim s celkovou cenou 
90 816 Kč včetně DPH. Financování proběhne přes ORG 9037 zemědělství a lesnictví. 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
2.7. Smlouva s firmou Asekol na zapůjčení E-boxu pro zpětný odběr drobného 
elektrozařízení a baterií 
(Přílohy č. 8, 8A, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Město Kuřim uzavřelo smlouvy s firmami Asekol, Elektrowin a Ekolamp o bezplatným předáváním elektrozařízení 
ke zpětnému odběru (pračky, ledničky, zářivky, sekačky na trávu, televize, monitory, drobné domácí spotřebiče a 
hračky s elektromotorem apod.) V rámci tohoto smluvního vztahu jsme obdrželi malý box na zářivky od Ekolampu 
umístěný v přízemí městského úřadu. Firma Asekol nabízí také malý vnitřní box pro odkládání drobných 
elektrospotřebičů (fény, autoradia, elektrobudíky apod.), který má v sobě zabudovaný prostor pro odkládání baterií. 
Vypůjčení E- boxu je zdarma. 
 
Přílohy: Smlouva o výpůjčce E-boxu od firmy Asekol. 
 
Předložený příspěvek odůvodnil jeho předkladatel 1. místostarosta J. Koláček. 
 
Přijaté usnesení: 41/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce E - boxu pro zpětný odběr drobného 

elektrozařízení a baterií s firmou Asekol. 
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
3. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
3.1. Pozemky u nově vybudovaného přechodu – darovací smlouva s Jihomoravským krajem 
(Přílohy č. 9, 9A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Město Kuřim vybudovalo stavbu „Přechod pro chodce na ulici Tišnovská u kostela v Kuřimi a autobusová zastávka 
„Kuřim, zámek““ dále jen „přechod na ulici Tišnovská“. 
V rámci stavby došlo k rozšíření silnice a u přechodu byl postavený ve vozovce „ostrůvek“ – viz příloha A. Po 
vydání kolaudačního souhlasu (č.j. MK/16613/10/OD) na stavbu „přechod na ulici Tišnovská“ je potřeba narovnat 
majetkoprávní vztahy. Silnici II/385 má ve správě Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje jako příspěvková 
organizace Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno.  
OIRR po odsouhlasení se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje předložil OMP k majetkoprávnímu 
vyrovnání GP č. 2674-201/2010. Majetkoprávní vztahy budou narovnány darovací smlouvou.  
 
Přijaté usnesení: 42/2011 - RM schvaluje záměr na převod části pozemku parc. č. 4239 v k.ú. Kuřim dle GP č. 

2674-201/2010 nově označená jako parc. č. 4239/3 v k.ú. Kuřim o výměře 3 m2 a části pozemku 
parc. č. 4212 v k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2674-201/2010 nově označená jako parc. č. 
4212/1 v k.ú. Kuřim o výměře 128 m2 a parc. č. 4212/2 v k.ú. Kuřim o výměře 7 m2 formou 
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darovací smlouvy z majetku města Kuřimi do majetku Jihomoravského kraje se sídlem 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37.  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
3.2. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2221 k.ú. Kuřim 
(Příloha č. 10, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
OMP byl do schůze RM dne 12. 1. 2011 předložen materiál týkající se žádosti paní Šárky Hladké, Kuřim, 
o pronájem části pozemku p.č. 2221 k.ú. Kuřim, jehož vlastníkem je město Kuřim a který je z větší části pronajímán 
jako zahrádky. Na požadované části pozemku o výměře 47 m2 se nachází příjezdová cesta ke garáži č. ev.XXX, jejíž 
vlastníci jsou manželé David a Šárka Hladcí, oba trvale bytem Kuřim.  
Žádost o pronájem je reakcí p. Hladké na výzvu OMP o odstranění skládky stavebního materiálu, která se na 
předmětné cestě nachází a která je ve vlastnictví jmenované. P. Hladká v žádosti uvádí, že materiál dočasně 
uskladněný na cestě hodlá v letošním roce použít na úpravu zahrady a garáže. Cestu přehradila z důvodu zamezení 
přístupu osobám, kteří zde venčili psy a neodstraňovali jejich výkaly.  
Na základě pověření starosty byl paní Hladké vyměřen místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
podle obecně závazné vyhlášky města. P. Hladká vyměřený poplatek uhradila na pokladně města. 
Vzhledem k tomu, že požadovaná část pozemku je jako cesta užívána výhradně žadatelkou, souhlasí OMP 
s pronájmem za stejnou cenu, jako je pronajímána zbývající část pozemku p.č. 2221 k.ú. Kuřim, tj. 1,20 Kč/m2/rok. 
Paní Hladká přislíbila ostnatý drát nahradit jiným vhodnějším oplocením. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – odůvodnil tento příspěvek, je třeba schválit záměr na pronájem pozemku. 
Z. Kříž – má výhrady ke smlouvě na dobu neurčitou. 
 
Přijaté usnesení: 43/2011 - RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2221 k.ú. Kuřim o výměře 47 

m2 Šárce Hladké, trvale bytem Kuřim, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za roční 
nájemné ve výši 1,20 Kč/m2. 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
Přijaté usnesení: 44/2011 - RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 

rozhodování o uzavření a ukončení smlouvy dohodou, ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 
2221 k.ú. Kuřim o výměře 47 m2 – nájemce Šárka Hladká, trvale bytem Kuřim, do kompetence 
odboru majetkoprávního.  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
3.3. Sportovně střelecký klub TOS Kuřim - žádost o bezúplatné užívání části pozemku p.č. 
3424 k.ú. Kuřim 
(Přílohy č. 11, 11A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Dne 21. 1. 2011 byla doručena na OMP opětovná žádost Libora Příborského, bytem Lipůvka, o bezúplatné užívání 
části pozemku p.č. 3424 k.ú. Kuřim (bývalý lom na Podlesí) ve prospěch Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim, 
se sídlem v Kuřimi, Blanenská 257, PSČ 66434, IČ 15547353, za účelem provozování hry - paintball. Stejnou žádost 
již RM projednávala na schůzi dne 5. 10. 2010 (materiál - viz níže) a navrhované usnesení nebylo přijato.  
 
Materiál do schůze RM dne 5. 10. 2010: 
 
Sportovně střelecký klub TOS Kuřim - žádost o bezúplatné užívání části pozemku p.č. 3424 k.ú. Kuřim 
RM svým usnesením č. 312/2010 ze dne 16. 6. 2010 vyhlásila záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 3424 k.ú. Kuřim 
(bývalý lom na Podlesí) ve prospěch Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim, se sídlem v Kuřimi, Blanenská 257, PSČ 664 
34, IČ 15547353, za účelem provozování hry – paintball na dobu určitou v délce jednoho kalendářního roku.  
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 23. 6. 2010 do 9. 7. 2010.  
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřil OŽP: viz příloha. 
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Vyjádření komise životního prostředí ze dne 6. 9. 2010: komise nedoporučuje uzavřít smlouvu se Střeleckým klubem 
v Kuřimi na vypůjčení lomu v Opálence pro hru paintball. Tento lesní pozemek má přednostně plnit funkci lesa – t. j. 
v tomto případě provést podzimní lesnické zalesnění. 
OMP dále upozorňuje na skutečnost, že klub již tento pozemek k uvedenému účelu využíval bez právního titulu, avšak po 
ukončení činnosti, ke kterému byl vyzván městem, nedokonale zajistil úklid užívané parcely a jednání bylo problematické. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Sportovně střeleckým klubem TOS Kuřim, se sídlem 

v Kuřimi, Blanenská 257, PSČ 664 34, IČ 15547353, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 
3424 v k.ú. Kuřim (bývalý lom na Podlesí) na dobu určitou v délce jednoho roku za účelem 
provozování hry – paintball.  

 
Vyjádření OŽP ze dne 3. 2.2011: 
V lomu Opálenka bylo na konci roku 2010 provedeno zalesnění, jak ukládá vlastníkovi lesní zákon. Na jaře roku 
2011 bude zalesněn zbývající cíp napravo od cesty, tak aby celá plocha mohla být lesnicky využívána. Na této ploše 
již není možné povolit žádnou sportovní aktivitu. 
 
Příloha: fotografie současného stavu bývalého lomu 
 
Předložený příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. D. Sukalovský. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3424 v k.ú. Kuřim (bývalý lom na Podlesí) 

ve prospěch Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim, se sídlem v Kuřimi, Blanenská 257, PSČ 
664 34, IČ 15547353, za účelem provozování hry – paintball na dobu určitou v délce jednoho 
roku. 

Hlasováno: pro 0, proti 4, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
(usnesení nebylo přijato)  
 
 
 
 
3.4. Pronájem části pozemku p.č. 2208 k.ú. Kuřim o výměře 170 m2 

(Přílohy č. 12, 12A – 12C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
RM schválila dne 22. 9. 2010 pod č. usnesení 511/2010 výpověď nájemní smlouvy ve věci pronájmu části pozemku 
p.č. 2208 k.ú. Kuřim o výměře 170 m2 uzavřené s manželi Štěpánem Kubiznou a Marií Folkertovou, oba trvale 
bytem Kuřim. Smluvní vztah skončil dne 31. 10. 2010. 
Záměr pronajmout uvolněný pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 29. 11. 2010 do 17. 12. 2010. Dne 8. 1. 2011 
obdržel OMP žádost paní Barbory Peškové, bytem Kuřim, o pronájem uvolněného pozemku. Současně si o pronájem 
znovu požádala bývalá nájemkyně paní Marie Folkertová, jejíž podané a následně stornované odvolání proti 
výpovědi a žádost o pronájem je přílohou materiálu. Dále jsou přílohou materiálu fotky zahrádky z let 2009 a 2010 a 
současného stavu. 
Dle usnesení č. 695/2003 ze dne 26. 11. 2003 svěřila RM dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. 
v platném znění rozhodování o uzavírání a ukončování nájemních smluv na zahrádky dohodou do kompetence 
odboru majetkoprávního. Vyhradila si řešit sporné případy, žádosti více zájemců, ukončení nájemní smlouvy ze 
strany pronajímatele, odvolání vůči rozhodnutí OMP apod. 
 
Přílohy: 
fotografie stavu zahrádky 
korespondence paní Folkertové. 
 
Projednávání tohoto příspěvku byla přítomna Mgr. J. Davidová (vedoucí OMP), která podala RM vysvětlení 
a zodpověděla vznesené dotazy. 
 
Přijaté usnesení:  45/2011 - RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2208 o výměře 170 m2 – zahrádka 

v lokalitě „za garážemi na ul. Na Zahrádkách“ v Kuřimi na dobu určitou v délce jednoho roku za 
cenu nájmu ve výši 1,50 Kč/m2/rok manželům Štěpánu Kubiznovi a Marii Folkertové, oba trvale 
bytem Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
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4. Příspěvkové organizace a organizační složky města 
4.1. Dohoda o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji 
(Přílohy č. 14, 14A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Městská knihovna Kuřim je knihovna pověřená regionálními funkcemi pro okres Brno-venkov od roku 2003 na 
základě dohody mezi Jihomoravským krajem, Moravskou zemskou knihovnou a Městem Kuřim. Tato dohoda se 
každoročně obnovuje.  Žádám RM o schválení dohody na rok 2011. Ze smlouvy nevyplývají žádné finanční 
závazky. 
 
Přijaté usnesení: 46/2011 - RM schvaluje Dohodu o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven 

v Jihomoravském kraji na rok 2011.   
Hlasováno: pro 4, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
4.2. Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 
(Přílohy č. 15, 15A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Smlouva přináší finanční naplnění požadovaných regionálních funkcí knihovny a pravidla pro použití dotace. Tato 
smlouva se každoročně obnovuje. Žádám RM o schválení smlouvy na příjem částky 2.732.000,00 Kč na činnost 
regionu na rok 2011. 
 
Přijaté usnesení: 47/2011 - RM schvaluje Smlouvu o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních 

funkcí na rok 2011. 
Hlasováno: pro 4, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
5. Investice a výstavba 
5.1. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Komparativní studie propojení R43 a 
I/43 v oblasti města Kuřim“ 
(Přílohy č. 16, 16A, 16B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: C-OIRR-2011-001 
 
V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města na „Projekty a studie – obchvat Kuřimi“ provedl 
OIRR zadávací řízení na zpracování předmětné studie. 
 
Cenovou nabídku podaly 4 firmy: 
 

Pořadí Název firmy IČ Cena s DPH 
1 MOTT MACDONALD Praha, s.r.o., 

Národní 984/15, 110 00 Praha 
48588733 414.000,- 

2 Atelier DPK, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno 25348817 864.000,- 
3 CD Consult s.r.o., Karlovo nám. 29, 674 01 

Třebíč 
27699421 900.000,- 

4 DHV CR spol. s.r.o., pobočka Černopolní 39, 
613 00 Brno 

45797170 408.000,- 

 
Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek doporučuje hodnotící komise radě města uzavřít smlouvu o dílo na 
zpracování studie „Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim“ s firmou DHV CR spol. s.r.o., 
Sokolovská 94/100, 186 00 Praha, IČ: 45797170 v celkové hodnotě 408.000,- Kč vč. DPH. 
Přílohy: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, smlouva o dílo. 
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Starosta Ing. D. Sukalovský odůvodnil tento příspěvek. Navržena ke schválení je firma DHV CR spol. s.r.o. 
 
Přijaté usnesení: 48/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DHV CR spol. s.r.o., Sokolovská 

94/100, 186 00 Praha, IČ 45797170, na zpracování studie „Komparativní studie propojení R43 a 
I/43 v oblasti města Kuřim“ za cenu 408.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 4, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
6. Finanční záležitosti 
6.1. Žádost o příspěvek z rozpočtu města pro rok 2011  
(Přílohy č. 17, 17A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Na Město Kuřim se obrátila s žádostí o příspěvek organizace NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., se sídlem 
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059. Tato společnost je zřízena za účelem správy celostátní sítě 
konzultačních středisek, jejichž předmětem činnosti je poskytování odborných konzultací a vydávání metodických 
stanovisek pro oblast bezbariérového užívání staveb. Konzultace a stanoviska jsou vydávána ve smyslu vyhlášky 
č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, a to i ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim. 
Podpora z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na zajištění konzultační činnosti v oblasti bezbariérového užívání 
staveb nepokrývá celkové náklady na činnost konzultantů (v roce 2010 pouze 15% výše minulých let). Proto se 
společnost obrátila na město Kuřim s žádostí o příspěvek ve výši 7.000,- Kč z rozpočtu města pro rok 2011 na 
celoroční zajištění této činnosti pro správní obvod ORP Kuřim. Požadovaný příspěvek tvoří cca 30% alikvotní část 
nákladů dle skutečnosti roku 2010.  
Dle informace vedoucího stavebního a vodoprávního odboru Ing. Macka projektanti staveb veřejné infrastruktury na 
území ORP Kuřim využívají činnost Krajského konzultačního střediska pro Jihomoravský kraj v Brně, 
Malinovského nám. 3.  
V roce 2009 byla Městem Kuřim poskytnuta dotace ve výši 8.000,- Kč NIPI ČR, o.s. a to na základě usnesení RM č. 
128/2009 ze dne 25. 3. 2009. 
 
Příloha: Žádost o příspěvek z prostředků města pro rok 2011. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – jako předkladatel odůvodnil tento příspěvek. 
Z. Kříž – nesouhlasí s tímto peněžitým darem pro tuto organizaci. 
 
Přijaté usnesení: 49/2011 - RM schvaluje peněžitý dar z rozpočtu města pro rok 2011 organizaci NIPI 

bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059, ve výši 
5.000,- Kč na celoroční zajištění činnosti odborných konzultantů pro oblast bezbariérového 
užívání staveb pro správní obvod ORP Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, proti 0, zdrželi se 1 (Z. Kříž), nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
6.2. Žádost Sdružení pacientů CHOPN o finanční příspěvek. 
(Přílohy č. 18, 18A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. J. Jandl) 
 
Dne 19. 1. 2011 byla doručena na MěÚ Kuřim žádost o příspěvek na ozdravný pobyt pro osoby z Kuřimi na 14denní 
pobyt v Krabčicích v srpnu 2011 v termínu 13. – 28. 8. 2011. Program je zaměřen na dechové cvičení, masáže, 
akupunkturu a další samoléčebné metody pod dohledem lékaře. Finanční kalkulace na jednu osobu je 9.500,- Kč.  
 
Přílohy: Žádost Sdružení pacientů CHOPN o finanční příspěvek 

Stanovy Sdružení pacientů CHOPN 
Smlouva o běžném účtu v české měně 
Osvědčení o registraci. 
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Přijaté usnesení: 50/2011 - RM schvaluje peněžitý dar z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2011 Sdružení 
pacientů CHOPN, se sídlem Lublinská 575/9, 181 00 Praha 8, IČ 26622331, ve výši 5.000,- 
Kč. 

Hlasováno: pro 4, nebyli přítomni 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
7. Zpráva z jednání komisí RM 
7.1. Zpráva z jednání komise pro životní prostředí RM 
(Přílohy č. 19, 19A, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí RM se sešla 19. 1. 2011 v 16:00 hod. a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
1) Zahájení, představení členů komise, organizační záležitosti 
 2) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města 
 3) Projednání změn územního plánu města Kuřimi 
 4) Diskuze 
 
Příloha: Zápis z komise ze dne 19. 1. 2011. 
 
Na jednání RM se vrátil PaedDr. D. Holman – přítomno 5 členů RM. 
 
Projednávání tohoto příspěvku byla přítomna Ing. J. Sikorová (vedoucí OŽP), která podala vysvětlení a 
zodpověděla vznesené dotazy.  
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – dotaz na vykácení 2 stromů, komise rozhodla jinak, ptá se, proč to tak bylo? 
Ing. J. Sikorová (vedoucí OŽP) – rozhodla komise, nikoliv tajemnice komise. Popsala průběh jednání Komise pro 
životní prostředí. Některé stromy stíní u bytových domů. 
PaedDr. D. Holman – nyní se dá těžko dohledávat, jak kdo mluvil a hlasoval na jednání komise, pokud nikdo ze 
členů RM nebyl osobně přítomen na jednání. Tyto dotazy by se měly položit spíše předsedovi komise, který 
zodpovídá za její činnost. 
 
Projednávání tohoto příspěvku byl přítomen i Ing. J. Hamřík (referent OŽP), který podal vysvětlení a 
zodpověděl vznesené dotazy – které stromy pokácet a které ne. U bytových domů jsou vrostlé stromy 
problémem. 
 
Tis na ulici Popkova - kdo je pro kácení: 
Hlasováno: pro 0, proti 5, zdrželi se 0 (nebylo schváleno) 
 
Stříbrný smrk na ulici Popkova – kdo je pro kácení: 
Hlasováno: pro 3  (bylo schváleno) 
 
Douglaska na ulici Jungmannova – kdo je pro kácení: 
Hlasováno: pro 5 
 
Borovice na ulici Smetanova – kdo je pro kácení: 
Hlasováno: pro 0, proti 5, zdrželi se 0 (nebylo schváleno) 
 
Z. Kříž - neměly by se jen kácet dřeviny mimo les, ale současně také probíhat náhradní výsadba nových malých 
stromků. 
 
Přijaté usnesení: 51/2011 - RM schvaluje závěry Komise pro životní prostředí ze dne 19. 1. 2011 v bodě 2 a, b, c, 

d, f, g  a  v bodě e, h se změnami a bere na vědomí body 1, 3, 4.. 
Hlasováno: pro 5 
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7.2. Zpráva z jednání Komise dopravy RM  
(Přílohy č. 20, 20A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z  jednání komise dopravy ze dne 17. 1. 2011. 
 
Příloha: zápis z  jednání komise dopravy dne 17. 1. 2011. 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – probral jednotlivé body programu jednání Komise dopravy. 
 
Přijaté usnesení: 52/2011 - RM bere na vědomí závěry Komise dopravy v bodech 1 – 7 a k bodu 2 schvaluje 

výběr varianty č. 1 dle zápisu z jednání komise dne 17. 1. 2011. 
Hlasováno: pro 5 
 
Přijaté usnesení: 53/2011 - RM pověřuje místostarostu Ing. Oldřicha Štarhu jednáním s vlastníkem obchodního 

řetězce PENNY MARKET o možnosti umístit autobusovou zastávku na jejich pozemcích 
v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
7.3. Zpráva z jednání Komise stavební RM  
(Přílohy č. 21, 21A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 12. 1. 2011 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob, žádosti OMP. Dále byla předložena 
studie města – návrh přeřešení nám. 1. května a studie soukromého investora – hotel u WELLNESS Kuřim. 
 
Příloha: zápis z jednání. 
 
V diskuzi vystoupili: 
místostarosta Ing. O. Štarha – vysvětlil jednotlivé body z programu jednání Komise stavební. 

PaedDr. D. Holman – požaduje přesně formulovat stanoviska a uvádět argumenty k projednávaným věcem v 
zápisech z jednání komisí. Doporučovat k projednání RM pouze to, co bylo většinovým  hlasováním schváleno a 
komise byla usnášeníschopná. 
místostarosta Ing. O. Štarha – navrhuje pozvat na příští schůzi RM předsedu Komise stavební Ing. arch. J. Němce 
k podání vysvětlení. 
Z. Kříž – při projednání zpráv z komisí by měli být přítomni i předsedové komisí k přímému podání vysvětlení 
k obsahu zápisu z jednání komisí, ať v tomto nejsou spory. 
PaedDr. D. Holman – požaduje postupovat bod po bodu v zápise z komise a o každém jednotlivě hlasovat.  
místostarosta Ing. O. Štarha – navrhuje vzít tento zápis dle návrhu usnesení pouze na vědomí a nepitvat bod po bodu. 
PaedDr. D. Holman – o všech bodech naráz nemůže hlasovat, že jsou pouze vzaty na vědomí. 
Z. Kříž – všechny důležité body by měla komise projednat, za součinnosti předsedy a tajemníka komise o tom 
informovat členy RM. Jednání komisí je veřejné a členové RM se jich mohou účastnit, když mají zájem.  
 
Místostarosta Ing. O. Štarha jako předkladatel stahuje tento příspěvek z jednání RM. 
 
 
 
 
7.4. Zpráva z jednání Komise Zdravého města RM 
(Přílohy č. 22, 22A, 22B, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 26. 1. 2011. Projednávána byla témata: 

1) Statut Komise Zdravého města Rady města Kuřimi  
2) Hlavní úkoly pro období 2011 – 2013 a plán činnosti komise na rok 2011  
3) Informace o investičních akcích – příprava – doporučení k průzkumu (přechody pro chodce na ulici 

Tyršova) a veřejná projednání studií  

 12



4) Různé: 
a. Dětský parlament – iniciace vzniku 
b. Pracovní skupina pro zlepšování městských stránek  
c. Příprava publikace „KAM v Kuřimi – od jara do jara“ 
d. Informace o stanovisku občanského sdružení KuřiMaTa k nabídce prostor v KD 
e. Informace o fungování Fondu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi 

(výsledky výběrového řízení) 
 
Příloha č. 1: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 26. 1. 2011 
Příloha č. 2: Návrh Statutu Komise Zdravého města.  
 
PaedDr. D. Holman jako předkladatel vysvětlil tento příspěvek. 
 
Přijaté usnesení: 54/2011 - RM bere na vědomí zápis z jednání Komise Zdravého města RM ze dne 26. 1. 2011 a 

schvaluje Statut Komise Zdravého města. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
8. Tržní řád města Kuřimi – základní informace 
(Přílohy č. 23, 23A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Obec může v přenesené působnosti vydat tržní řád formou nařízení obce. K jeho vydání je zmocněna ustanovením § 
18 zák. č. 455/1994 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 11 a § 
102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  
 
Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kterých lze na území města Kuřim uskutečňovat nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního 
zákona, a to na tržnicích, tržištích, tržních místech, předsunutých prodejních místech, v restauračních zahrádkách, při 
pojízdném prodeji, pochůzkovém prodeji, prodeji bez pojízdného zařízení, při konání jednorázových akcí (např. 
slavnosti, sportovní a kulturní akce, jarmarky, vánoční trhy),…. 
 
Nařízení se vztahuje na celé území obce a je závazné pro celý územní obvod obce, vč. soukromých pozemků. Nic 
však nebrání tomu, aby tržní řád vymezil jako místo pro prodej zboží a poskytování služeb určitou ulici nebo i celé 
území obce. 
 
Vydání tržního řádu, který vymezuje místa pro prodej a poskytování služeb současně znamená zákaz výkonu těchto 
činností mimo vymezená místa. Pokud obec nevyužije možnosti vymezit nařízením obce místa pro prodej a 
poskytování služeb či k regulaci druhu prodávaného zboží, zůstává na celém území obce zachován dosavadní stav 
bez možnosti regulace stánkových a obdobných prodejů, a to i na soukromých pozemcích. 
 
V diskuzi vystoupili: 
tajemnice úřadu Mgr. A. Zimmermannová – vysvětlila tento příspěvek. 
Z. Kříž – navrhuje, aby RM přijala usnesení, že „RM ukládá tajemnici úřadu Mgr. Aleně Zimmermannové předložit 
návrh Tržního řádu města Kuřimi“. S tímto návrhem členové RM vyslovili souhlas. 
 
Přijaté usnesení: 55/2011 - RM ukládá tajemnici úřadu Mgr. Aleně Zimmermannové předložit návrh Tržního 

řádu města Kuřimi. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
9. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2010 
(Přílohy č. 13, 13A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 

 
Rada města Kuřimi od roku 2005 přiděluje odměny ředitelům škol, které zřizujeme, jednou ročně, a to vždy koncem 
kalendářního roku.  
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V roce 2009 byla ředitelům škol přiznána pouze mimořádná odměna z rozvojového programu MŠMT ČR „Zvýšení 
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem 
na kvalitu jejich práce“. Tyto finanční prostředky byly určeny pro všechny pedagogické pracovníky škol, včetně 
ředitelů a byly přiděleny školám zvlášť od přímých nákladů na vzdělávání.  
Z přímých nákladů na vzdělávání nebyla ředitelům škol přiznána za rok 2009 žádná odměna. 
Za rok 2010 ředitelům škol zatím žádná odměna přiznána také nebyla. 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci nad rámec jejich povinností. Kritériem by měla být i 
reprezentace školy, její propagace, naplněnost školy do výše její kapacity, organizace a aktivní podíl na akcích pro 
děti a žáky nad rámec výuky, včasné a bezproblémové plnění požadavků zřizovatele, rychlé a ochotné reagování na 
podněty ze strany rodičů a zákonných zástupců dětí a žáků, dobrá personální politika, která vede ke zkvalitňování 
výuky a provozu školy, údržba svěřeného majetku a jeho využívání nejenom školou, ale i veřejností, aj.  
Odměny ředitelům jsou hrazeny z rozpočtu školské příspěvkové organizace (nikoliv z rozpočtu obce) nebo z jejího 
fondu odměn. Každý ředitel školy má vypracovanou vnitřní směrnici o odměňování svých zaměstnanců a i když i on 
je zaměstnancem školské příspěvkové organizace (tedy sám sebe, protože je zaměstnavatelem), tato směrnice se na 
něho nevztahuje a nemůže si odměnu stanovit sám. Tuto kompetenci má zřizovatel školy, který ředitele na pracovní 
místo jmenoval. Odměna sice není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. 
Každý z ředitelů našich škol v průběhu celého kalendářního roku byl aktivní, plnil požadavky zřizovatele, zapojoval 
se a podílel na akcích města, organizoval výchovně vzdělávací proces, zajišťoval příjmy z mimorozpočtových zdrojů 
aj., proto navrhujeme jejich práci za rok 2010 odměnit jednorázovou odměnou z fondu odměn školské příspěvkové 
organizace. 
 
Příloha: 
Zhodnocení odměn ředitelů za rok 2010. 
 
Projednávání tohoto příspěvku byla přítomna Mgr. H. Němcová (referentka OŽÚ), která podala RM 
vysvětlení a zodpověděla vznesené dotazy. 
 
V diskuzi vystoupili: 
1. místostarosta J. Koláček – vysvětlil tento příspěvek. Nejsou stanovena pravidla, má výhrady k těmto odměnám a 
kritériím pro odměňování ředitelů škol a proto nemůže pro tento příspěvek hlasovat. Dále upozornil RM na další 
problém – ředitel ZŠ Jungmannova Mgr. R. Mach zapsal do 1. tříd více dětí, než je kapacita školy. 
místostarosta Ing. O. Štarha – Mgr. R. Mach deklaroval, že nebude po městě požadovat další prostory pro učebny. 
V tisku bylo uveřejněno, že bude přijímat tři první třídy. Počet žáků v 1. třídě má být 41. 
PaedDr. D. Holman – dělal to z ekonomických důvodů bez ohledu na spádovost budoucí žáků školy. Rozhodující je 
spádová vyhláška 
1. místostarosta J. Koláček – přečetl dopis školské inspektorky k této věci. 
Mgr. H. Němcová (referentka OŽÚ) – rodiče musí předem vědět, pokud škola překročila stanovenou kapacitu, a 
nebude tedy přijímat děti mimo spádovou oblast. 
Z. Kříž – v materiálu je hodnocení ne k mimořádným odměnám, ale spíše k osobnímu ohodnocení. K mimořádné 
odměně patří např. výrobky na jarmark a podobné mimoškolní aktivity. Není to dostatečně vystihující. 
 
Místostarosta Ing. O. Štarha navrhuje tyto odměny pro jednotlivé ředitele škol:  
Mgr. Lenka Slámová (MŠ Kuřim, Zborovská 887): XXX,- Kč  
Hlasováno: pro 5 (schváleno) 
 
PaedDr. David Holman dává návrh: 
Mgr. Richard Mach (ZŠ Jungmannova 813): XXX,- Kč  
Hlasováno: pro 1 (D. Holman), proti 0, zdrželi se 4 (nebylo schváleno) 
 
Nově místostarosta Ing. O. Štarha navrhuje Mgr. R. Machovi odměnu ve výši XXX,- Kč: 
Hlasováno: pro 3, proti 0, zdrželi se 2 (D. Sukalovský, J. Koláček)  (schváleno) 
 
Mgr. Stanislav Plchot (ZŠ Tyršova 1255): XXX,- Kč  
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 1 (D. Sukalovský)  (schváleno) 
 
Přijaté usnesení: 56/2011 - RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové odměnu za rok 2010 dle zápisu. Odměna bude 
vyplacena z fondu odměn příspěvkové organizace. 

Hlasováno: pro 5 
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Přijaté usnesení: 57/2011 - RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi odměnu za rok 2010 dle zápisu. Odměna bude 
vyplacena z fondu odměn příspěvkové organizace. 

Hlasováno: pro 3, proti 0, zdrželi se 2 (D. Sukalovský, J. Koláček) 
 
Přijaté usnesení: 58/2011 - RM schvaluje řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov Mgr. 

Stanislavu Plchotovi odměnu za rok 2010 dle zápisu. Odměna bude vyplacena z fondu odměn 
příspěvkové organizace. 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 1 (D. Sukalovský) 
 
 
 
 
10. Informace k provozu Wellness Kuřim za období říjen 2010 – prosince 2010 
(Přílohy č. 24, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. J. Sojka) 

 
Počty návštěvníků 
10-2010 (od 10. do 31. 10. 2010) 
Celkem:   8 706 návštěvníků aquaparku, 1 287 návštěvníků fitness a relax centra 
Denní průměr:   403 osob/aquapark, 59 osob/fitness a relax centrum 
11-2010 
Celkem:   14 268 návštěvníků aquaparku, 2 752 návštěvníků fitness a relax centra 
Denní průměr:   476 osob/aquapark, 92 osob/fitness a relax centrum 
12-2010 
Celkem:   11 132 návštěvníků aquaparku, 2 241 návštěvníků fitness a relax centra 
Denní průměr:   384 osob/aquapark, 77 osob/fitness a relax centrum 
Rok 2010 
Celkem:   34 106 návštěvníků aquaparku + 6 280 návštěvníků fitness a relax centra 
Rekordní návštěva: 1 084 osob/aquapark (ve středu, 17. listopadu 2010) 
Vybrané ekonomické ukazatele 
Obrat za 10-2010 (od 10. do 31. 10. 2010) 
Celkem:   1,3 mil. Kč vč. DPH 
Obrat za 11-2010 
Celkem:   2,1 mil. Kč vč. DPH 
Obrat za 12-2010 
Celkem:   1,9 mil. Kč vč. DPH 
Obrat za rok 2010 
Celkem:   5,3 mil. Kč vč. DPH 
 
Výhled – leden 2011, únor 2011 
V lednu jsme zaznamenali poměrně vysokou návštěvnost areálu (aquapark i fitness a relax centrum). Zejména o 
víkendech se ukazuje, že kapacita dosahuje maximálních možných hodnot (zákazníci ve špičkách dokonce čekají na 
uvolnění skříněk, aby jim systém umožnil do areálu vejít).  
 
Za měsíc leden 2011 areál navštívilo 19 155 návštěvníků aquaparku a 3 734 návštěvníků fitness a relax centra. 
Celkový obrat za tento měsíc činil 2,45 mil. Kč. Průměrná denní návštěva činila za toto období 639 osob aquaparku a 
124 osob fitness a relax centra. 
V únoru 2011 (pouze 28 dní) bychom chtěli dosáhnout na 16 tis. návštěvníků aquaparku, 3 tis. návštěvníků fitness a 
relax centra a obrat cca 1,75 mil. Kč. 
Vybrané informace týkající se marketingu 

• Nově spolupracujeme s herci Martinem Trnavským a jeho partnerkou Bárou Munzarovou, kteří propůjčili 
svou tvář našemu Wellness (http://wellnesskurim.cz/novinky/256-wellnes-v-kurim-a-zname-osobnosti-
martin-trnavsky). Nejedná se pouze o „papírovou“ formu spolupráce, oba herci areál navštěvují (lekce 
zumby, aquapark apod.) a nemohou si areál vynachválit. Samozřejmě je tu i multiplikační efekt, protože 
ostatní návštěvníci si VIP hostů všímají. 
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• Byl zpracován marketingový plán na rok 2011, plánované výdaje na marketing a reklamu se pohybují ve 
výši 1 mil. Kč (bez DPH). Jedná se o propracovaný mix již osvědčených forem a prvků reklamy. Jedná se o 
výdaj odpovídající pouze cca 4 % z předpokládaného ročního obratu. 

• Od ledna 2011 akceptujeme rodinné pasy a senior pasy. 

• Ve dnech 13. – 16. 1. 2011 jsme se prezentovali, společně s Mikroregionem Kuřimka, na brněnském 
veletrhu Regiontour, včetně tiskové konference. 

•  

Novinky pro sezonu 2011 
S novým rokem jsme pro naše návštěvníky připravili řadu novinek a změn týkajících se nejen aquaparku, ale také 
fitness a relax centra nebo restaurace. 
 
Aquapark 
1/ Nové časové pásmo na 60 minut! 
Toto pásmo je určeno pro jednorázový vstup a návštěvníci je mohou využít denně: 

• 80 Kč základní vstupné  

• 60 Kč vstupné pro seniory, studenty a ZTP  

• 55 Kč vstupné pro děti 7-15 let  

• 45 Kč pro děti 4-6 let  

• 220 Kč rodinné vstupné  

Také k tomuto časovému pásmu poskytujeme navíc bonus dalších 15 minut, celkem tedy 75 minut na bazén i šatny. 
2/ Večerní koupání za sníženou sazbu denně! 
Denně, včetně víkendů a svátků, po 19:45 hodině, obdrží návštěvníci následující zvýhodněné vstupné: 

• dospělí: 120 Kč za 75 Kč 

• studenti do 26 let, senioři, ZTP, ZTP/P (+ doprovod zdarma), děti 7-15 let: 90 Kč za 60 Kč 

• děti do 7 let: 60 Kč zdarma. 

3/ Zvýhodnění pro abonenty a kondiční plavce denně po 19:45 hodině! 
Nově nabízíme abonentům výraznou slevu denně po 19:45 hodině (na 45 + 15 minut). Z kreditu je jim odčerpávána 
stejná částka, jako při ranním kondičním plavání (tedy 40 Kč u základního vstupného, 36 Kč u studentského nebo 
seniorského vstupného a 31 Kč u vstupného pro děti).  
Fitness a relax centrum 
Minimálně na zimní a jarní období jsme prodloužili otevírací dobu fitness a relax centra v neděli a o svátcích od 
10:00 do 20:00 hodin. 
Restaurace 
Nabízíme polední menu za nové ceny: 65 nebo 75 Kč. Dále byla prodloužena otvírací doba restaurace následovně: 

• Ne – Čt, svátky od 11:00 do 22:00 hodin  

• Pá, So od 11:00 do 23:00 hodin  

 
K tomuto příspěvku nebylo RM přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 
11. Rozpis rozpočtu města Kuřimi na rok 2011 
(Přílohy č. 25, 25A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
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V souvislosti se schválením rozpočtu na rok 2011 je RM předkládán návrh rozpisu tohoto rozpočtu. Jeho úkolem je 
podrobnější určení výdajů již schváleného rozpočtu tak, aby odpovědné osoby znaly limity nakládání s rozpočtovými 
prostředky. Rozpis rozpočtu se provádí dle požadavků jednotlivých správců rozpočtových kapitol až do nejnižší 
úrovně, do položek. Tento rozpis byl již částečně přílohou při schvalování samotného rozpočtu v ZM (příjmová 
strana). Schválení tohoto rozpisu je v této fázi sice záležitostí administrativní, nicméně ze zákona povinnou.  
 
Jednání byl přítomen Ing. A. Varmužka (vedoucí OF), který vysvětlil materiál a zodpověděl vznesené dotazy 
členů RM. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Z. Kříž – upozorňuje na nepřesnosti v rozpise obsažené, z tohoto důvodu nemůže pro tento příspěvek hlasovat. 
Ing. A. Varmužka (vedoucí OF) – vysvětlil tyto nepřesnosti, jde pouze o technickou záležitost. 
Z. Kříž – nesouhlasí s tímto, ukazuje na konkrétním příkladě, kde jsou dle jeho názoru číselné chyby. Nemůže proto 
pro tento příspěvek hlasovat. 
Ing. A. Varmužka (vedoucí OF) – tento rozpis rozpočtu byl předložen na jednání Výboru finančního ZM a nikdo 
proti tomu tehdy neměl námitky. 
 
Na základě proběhlé diskuze starosta Ing. D. Sukalovský jako předkladatel stahuje tento příspěvek z jednání 
RM.  
Vedoucí OF Ing. A. Varmužka jej do příští RM přepracuje a znovu předloží. 
 
 
 
 
12. Rezignace MUDr. Danuše Jarošové z komise Zdravého města a jmenování 
Ing. Martiny Šindýlkové 
(Příloha č. 26, zpracoval a předkládá Ing. D. Sukalovský) 
 
Podle sdělení lídra volební kandidátky a zastupitele za SNK-ED Miloše Kotka rezignovala na své členství v komisi 
Zdravého města z důvodu pracovního vytížení paní Danuše Jarošová (nominována za SNK-ED). Zájem o členství 
v této komisi projevila paní Martina Šindýlková (nominována SNK-ED).  
 
Přijaté usnesení: 59/2011 - RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Danuše Jarošové na členství v komisi 

Zdravého města a jmenuje členkou komise Zdravého města Ing. Martinu Šindýlkovou.  
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
13.1. Souhlas s umístěním sídla společnosti 
(Příloha č. 27, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. J. Davidová a Ing. V. Fidrmucová) 
 
Dne 27. 1. 2011 požádal Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, trvale bytem Metelkova 1534, 664 34 Kuřim, o souhlas 
s umístěním sídla nově zakládané právnické osoby art ego s.r.o v bytě č. 9, jehož nájemcem a současně členem 
družstva je žadatel. Předmětem činnosti zakládané obchodní společnosti má být provozování pouze poradenské a 
konzultační činnosti a nedojde tedy k narušování soukromí a klidu ostatních nájemníků. 
Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim, družstvo svůj souhlas udělilo. 
OMP sděluje, že obdobný souhlas byl v minulosti RM několika novým právnickým osobám udělen. 
 
Přijaté usnesení: 60/2011 - RM uděluje souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnické osoby art ego 

s.r.o. v bytě č. 1534/09 na ulici Metelkova v Kuřimi.   
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
13.2. Schválení dalších členů Bytového družstva Školní, družstvo 
(Příloha č. 27, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. J. Davidová a Ing. V. Fidrmucová) 
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Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 15 v domě č.p. 851 na ul. Školní v Kuřimi. Podle 
pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu s uzavřenými smlouvami o 
sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník rozhoduje o budoucím pronájmu 
družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 61/2011 - RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o převodu členských práv a povinností 

z manželů Michala a Jany Tůmových, bytem Kuřim, na Lenku Papežíkovou, bytem Kuřim, 
k bytu č. X, v domě č. p. XXX ulici Školní v Kuřimi a RM schvaluje budoucí pronájem bytu 
budoucí člence družstva – Lence Papežíkové. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
13.3. Nabídka na směnu obecního bytu č. 1260/33 na ulici Nádražní v Kuřimi 
(Příloha č. 27, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. J. Davidová a Ing. V. Fidrmucová) 
 
Na základě obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 9/1999 o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách nabídlo město Kuřim ke směně stávajícím nájemcům uvolněný byt č. XX/XX (1 + 1) na ulici XX 
v Kuřimi. 
Na nabídku ke směně bytu reagovala pouze Jitka Hradečná – nájemce obecního bytu č. XX - garsonky na ulici XXX. 
Z tohoto důvodu nedojde k realizaci výběrového řízení.  
Vzhledem k tomu, že paní Hradečná má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou – tří měsíců, kterou OMP na 
základě pověření RM Kuřimi v případě bezproblémového nájmu prodlužuje, doporučuje OMP v případě uzavření 
nové nájemní smlouvy pokračovat v nastoleném režimu. 
 
 
Přijaté usnesení: 62/2011 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Jitkou Hradečnou, trvale bytem Kuřim, 

jejímž předmětem je nájem bytu č. XX/XX umístěného v VII. nadzemním podlaží bytového 
domu č.p. XX na ulici XX v Kuřimi na dobu určitou tří měsíců. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
14. Koncepce bytového fondu města Kuřimi 
(Příloha č. 28, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. J. Davidová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k diskuzi a připomínkám písemná Koncepce bytového fondu města Kuřimi. 
 
K tomuto příspěvku nebylo RM přijato žádné usnesení. 
Starosta Ing. D. Sukalovský prosí o připomínky členů RM k tomuto písemnému materiálu do 14 dnů. 
 
 
 
 
15. Žádost o finanční podporu na propagaci výstav obrazů pana Rudolfa 
Kondeie 
(Příloha č. 29, předkládá J. Koláček, zpracoval Mgr. J. Jandl) 
 
Bývalá členka ZM paní Alena Matějíčková žádá o finanční příspěvek  ve výši 4.000,- Kč na podporu výstav obrazů 
pro malíře pana Rudolfa Kondeie. Z tohoto příspěvku bude financována propagace výstav, které chce pan R. Kondei 
pořádat na okrese Brno-venkov. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – tato žádost měla být předložena v rámci žádostí o dotace z Programu finanční podpory 
města Kuřimi, kam svým charakterem patří, ale dle jeho názoru by bylo dobré na výstavu přispět. 
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PaedDr. D. Holman – souhlasí s tímto názorem. Ale je to možno řešit v tomto případě také jako finanční dar 
k životnímu výročí. 
místostarosta Ing. O. Štarha – toto podporuje, pan R. Kondei je výjimečná osobnost a má významné životní výročí. 
Navrhuje finanční dar zvýšit na 5.000,- Kč. 
 
RM nejprve hlasuje o navrženém finančním daru ve výši XXX,- Kč: 
 
Návrh usnesení:  RM schvaluje peněžitý dar panu Rudolfu Kondeiovi k jeho významnému životnímu jubileu ve 

výši XXX,- Kč.  
Hlasováno: pro 0, proti 1 (D. Holman), zdrželi se 4 (usnesení nebylo přijato) 

 
RM nyní bude hlasovat o pozměňovacím návrhu na finanční dar ve výši XXX,- Kč: 

 
Přijaté usnesení: 63/2011 - RM schvaluje peněžitý dar panu Rudolfu Kondeiovi k jeho významnému životnímu 

jubileu ve výši XXX,- Kč.  
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 1 (D. Holman)  
 
 
 
 
16. Zpráva z jednání Komise Zdravého města RM 
(Příloha č. 30, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 2. 2. 2011. Projednávána byla témata: 

1) Územní plán – pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim – připomínky občanů, závěry komisí 
2) Příprava projednávání aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
3) Různé: 

              1. Prostory pro občanské sdružení KuřiMaTa 
              2. Jubilanti v Kuřimi. 

 
Příloha č. 1: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 2. 2. 2011. 
 
PaedDr. D. Holman jako předkladatel vysvětlil tento příspěvek. 
 
 
Přijaté usnesení: 64/2011 - RM bere na vědomí zápis z jednání Komise Zdravého města ze dne 2. 2. 2011. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
17. Odměna jednateli Wellness Kuřim, s.r.o. 
(Přílohy č. 31, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Jednatel společnosti Wellness Kuřim, s.r.o. Ing. Jan Sojka předložil RM informace o provozu Wellness Kuřim za 
období říjen – prosinec 2010. Z uvedené zprávy vyplývá, že návštěvnost areálu je velmi vysoká a snahou společnosti 
je nalákat další zákazníky. Postupně jsou zaváděny novinky v podobě např. nového časového pásma apod., které 
vedou k vyšší spokojenosti návštěvníků. Co se týče zhodnocení spolupráce společnosti s městem, tato funguje 
výborně. 
Na základě uvedeného a v souladu se schválenou smlouvou o výkonu funkce jednatele (usnesení RM č. 506/2010) 
navrhujeme Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši XXX,- Kč. 
 
Přijaté usnesení:65/2011 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o. uděluje jednateli  

Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5 
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18. Různé: 
Starosta Ing. D. Sukalovský – je třeba rozdělit mezi členy RM zajištění „Přání důchodcům k březnovému jubileu“ – 
podle oblasti, kde kdo z radních bydlí. 
PaedDr. D. Holman – je třeba dořešit odměny ve školství a problematiku kapacit tříd na základních školách 
v Kuřimi.  
Starosta Ing. D. Sukalovský – v budoucnu se bude řešit i možné sloučení obou základních škol v Kuřimi. 
Z. Kříž – každý pedagog není dobrý manažer a dobrý ekonom zase nemusí rozumět pedagogickým věcem. 
Tajemnice úřadu Mgr. A. Zimmermannová – ředitelé škol ze zákona musí mít pedagogické vzdělání. 
         
Starosta ukončil jednání RM v 16:00 hodin. 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 

člen rady 
 
 
V Kuřimi dne 9. 2. 2011 
Zapsal: Mgr. Jan Jandl 
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Přílohy: 
 
Prezenční listina 
 
1, 1A             plnění usnesení RM k 4. 2. 2011 
2, 2A             zpráva o činnosti odboru sociálních věcí MěÚ Kuřim za rok 2010 
3, 3A             zpráva o činnosti odboru dopravy MěÚ Kuřim za rok 2010 
4                    zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2010 
5, 5A, 5B      výjimky z dopravního značení 
6, 6A, 6B      obnova servisních služeb na kopírovací stroje CANON IRC2880i umístěné v budově Městského  
                      úřadu Kuřim 
7, 7A             smlouva na zpracování lesního hospodářského plánu města Kuřimi 
8, 8A             smlouva s firmou Asekol na zapůjčení E-boxu pro zpětný odběr drobného elektrozařízení a baterií 
9, 9A              pozemky u nově vybudovaného přechodu – darovací smlouva s Jihomoravským krajem 
10                  žádost o pronájem části pozemku p.č. 2221 k.ú. Kuřim 
11, 11A         žádost o bezúplatné užívání části pozemku p.č. 3424 k.ú. Kuřim 
12, 12A – 12C pronájem části pozemku p.č. 2208 k.ú. Kuřim o výměře 170 m2 
13, 13A            odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2010 
14, 14A            dohoda o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji 
15, 15A            smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 
16, 16A, 16B   rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti  
                         města Kuřim“ 
17, 17A            žádost o příspěvek z rozpočtu města pro rok 2011 
18, 18A            žádost Sdružení pacientů CHOPN o finanční příspěvek na ozdravný pobyt 
19, 19A            zpráva z jednání Komise pro životní prostředí RM 
20, 20A            zpráva z jednání Komise dopravy RM 
21, 21A            zpráva z jednání komise stavební RM 
22, 22A, 22B   zpráva z jednání Komise Zdravého města RM 
23, 23A            Tržní řád – základní informace 
24                     informace o provozu Wellness Kuřim za období 10/2010 – 12/2010 
25, 25A            rozpis rozpočtu města Kuřimi na rok 2011 
26                     rezignace MUDr. Danuše Jarošové z komise Zdravého města a jmenování Ing. Martiny Šindýlkové 
27                     nájemní smlouvy, bytové záležitosti 
28                     Koncepce bytového fondu města Kuřimi 
29                     žádost o finanční podporu na propagaci výstav obrazů pana Rudolfa Kondeie 
30                     informace o jednání Komise Zdravého města RM 
31                     odměna jednateli Wellness Kuřim, s.r.o. 
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