
Z á p i s   č í s l o  01/2011 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 12. 1. 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: 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 
        Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2011 
        Finanční odměna jubilantům 
        Zveřejňování informací o studiích a projektech města Kuřimi 
        Pronájem restaurace v Kulturním domě Kuřim, příp. zřízení Mateřského centra 
        Rozhodnutí ve věci rozdělení Veřejné zakázky na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona 

 
3.  Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
        Nájemní smlouvy, bytové záležitosti 
        Zřízení věcného břemene – stavba vodovod – Díly za sv. Janem VI. etapa  
        Nájemní smlouvy - chata v lokalitě Zlobice  

                      Pronájem parkoviště u supermarketu Albert v Kuřimi 
                      Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2221 k.ú. Kuřim 
 

4. Příspěvkové organizace a organizační složky města 
                      Přijetí věcného daru od firmy Tyco Electronics Czech s.r.o. Centrem sociálních služeb Kuřim 
                      Stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem Kuřimí  
                      dle nového nařízení vlády 
                

5. Investice a výstavba 
„Komparativní studie R43 a I/43 v oblasti města Kuřim“ – schválení výzvy  

       Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 3310 a smlouva č. 2010000506 o dodávce pitné vody pro Wellness 
       Uzavření nových smluv o výpůjčce vývěsních skříněk 

                     Žádost o pronájem silničního zábradlí k umístění reklamní tabule 
 

6. Finanční záležitosti 
       Návrh rozpočtu města Kuřimi pro rok 2011 

   
7. Zprávy z jednání komisí RM 

Nominace člena do Komise stavební Rady města Kuřimi 
 

8. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 11 
 

               9.    Různé 
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Program jednání RM byl schválen 5 hlasy přítomných členů RM. 
 
 
 
 
1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 7. 1. 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 7. 1. 2011. 
             
 
Přijaté usnesení: 01/2011 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 7. 1. 2011. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
2. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
2.1. Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2011 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. L. Rafaj) 
 
Od roku 2009 je ve městě Kuřimi tradicí udělit prvnímu narozenému občanu města Kuřimi peněžitý dar ve výši 
5.000,-Kč. Navrhujeme v této tradici pokračovat i v roce 2011 a poskytnout peněžitý dar ve stejné výši jako 
v minulých letech. První narozený občan Kuřimi bude určen podle rodného listu. Vzhledem k tomu, že matriky 
posílají rodné listy se zpožděním, předpokládáme, že určit, kdo je prvním občanem, budeme schopni v první 
polovině února 2011. Podle potřeby bude tato událost medializována. 
 
Přijaté usnesení: 02/2011 - RM uděluje prvnímu narozenému občanu města Kuřimi v roce 2011 peněžitý dar ve 

výši 5.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 5 
 
 
 

    
2.2. Finanční odměna jubilantům  
(Přílohy č. 3, 3A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Předkládám návrh na zvýšení finanční hodnoty daru pro jubilanty ve věku od 85 roků výše ze stávajících  
200,- Kč na 300,- Kč na osobu. Současně předkládám ke schválení realizaci finančního daru jubilantům – občanům 
města Kuřimi, formou dárkových poukázek v hodnotě 300,- Kč od společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., určené 
pro hypermarkety a supermarkety Albert. 
Diskuze: 
členové RM navrhují doplnit do usnesení i květiny. 
 
Přijaté usnesení: 03/2010 - RM schvaluje navýšení finanční hodnoty daru pro jubilanty ve věku od 85 roků výše 

 ze stávajících 200,- Kč na 350,- Kč. Dar bude poskytnut ve formě dárkových poukazů v hodnotě 
300,- Kč a květin v hodnotě 50,- Kč. 

Hlasováno: pro 5 
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Přijaté usnesení: 04/2011 - RM schvaluje odběr dárkových poukazů v hodnotě 300,- Kč pro jubilanty, občany 
města Kuřimi, při dožití 85 roků a více od společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., určené  
pro hypermarkety a supermarkety Albert. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
2.3. Zveřejňování informací o studiích a projektech města Kuřimi 
(Přílohy č. 4, 4A – 4C, zpracoval a předkládá Z. Kříž) 
 
Město Kuřim má zpracovánu řadu studií a projektů různého charakteru (tedy nejenom stavebního). V rámci 
poskytování informací občanům města Kuřimi a nejenom jim navrhuji zveřejňování informací o studiích a 
projektech v xls tabulkách na internetových stránkách města Kuřim. Navržené tabulky s předdefinovanými údaji 
poskytnou obyvatelům a všem, kteří se o tuto oblast zajímají, informace o tom, co se v našem městě připravuje. 
V první fázi navrhuji zveřejnit informace o studiích a projektech dle přiložených tabulek, v druhé fázi navrhuji 
doplnění odkazů na kompletní zobrazení studie či projektu v pdf formátu. Ve zveřejňovaných materiálech znečitelnit 
případné osobní údaje. 
 
Přílohy:  

- Studie.xls - tabulka na evidenci studií města Kuřimi 
- Projekty.xls - tabulka na evidenci projektů města Kuřimi 
- Popis.xls - popis vyplňování tabulek 

 
Přijaté usnesení: 05/2011 - RM ukládá zajistit vedení a zveřejňování na internetových stránkách města Kuřim 

evidence studií a projektů města Kuřimi v předefinovaných xls tabulkách. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
2.4. Pronájem restaurace v Kulturním domě Kuřim, příp. zřízení Mateřského centra 
(Příloha č. 20, zpracoval a předkládá PaedDr. D. Holman) 
 
Projednávání výběru nového nájemce restaurace V kulturním domě Kuřim s sebou přineslo i diskuzi o možnosti 
využít prostor pouze částečně jako restaurační provoz. V této variantě by zde byl externí firmou (příp. městskou 
restaurací Wellness) zajišťován výlučně cateringový servis pro větší akce v sále KD (plesy…) a částečně by byl tento 
prostor upraven k využití občanským sdružením KuřiMaTa pro provozování svého Mateřského a rodinného centra. 
 
Diskuze vyvolala řadu otázek. Problematiku jsem se pokusil popsat formou SWOT analýzy. 
 
Posílení kulturně - společenské funkce kulturního domu i podpora mateřského centra jsou společnou prioritou 
většiny, ne-li všech členů RM. Zachování restaurace v současných podmínkách ale dle mého názoru tyto priority 
nevylučuje. Spíše naopak. Restaurace je v současné pozici u velkého sálu důležitou službou i pro návštěvníky 
kulturních a společenských akcí v KD. A pro zajištění prostor pro MRC KuřiMaTa se mohou jako vhodnější ukázat 
prostory v přízemí objektu. To by ale mělo nejprve ukázat veřejné projednání. Mateřská centra i veřejná 
projednávání patří místní agendy MA21 a do projektu Zdravé město. 
Téma proto doporučuji uložit k projednání Komisi Zdravého města RM, která je připraví k veřejnému projednání. 
Vzhledem k aktuálním okolnostem (výběrové řízení na pronájem restaurace a poptávka po umístění mateřského 
centra), považuji nyní za korektní upozornit bezodkladně zejména nájemce restauračních zařízení v přízemí objektu, 
že toto téma bude projednáváno. A proto, aby uznají-li za vhodné, nepromeškali možnost ucházet se o pronájem 
prostor bývalé restaurace Kulťas (naproti velkému sálu KD). Zároveň je třeba urychlit veřejné projednání tak, aby 
nájemci KD co nejdříve věděli, zda a komu město hodlá nájemní smlouvu vypovědět. 
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Projednávání toho příspěvku byly přítomny zástupkyně MRC KuřiMaTa (Mgr. M. Kollarčíková a MVDr. H. 
Lattenbergová). MRC KuřiMaTa mají zájem o nebytové prostory v Kulturním domě Kuřim pro svoje aktivity - 
cvičení, hry s dětmi.  
 
V diskuzi vystoupili: 
PaedDr. D. Holman – zaslal materiál do RM, který se tohoto týká – „Pronájem restaurace v KD, příp. zřízení 
Mateřského centra“ – členové RM jej mají k dispozici. Analýzy využití tohoto prostoru – autor Holman na základě 
připomínek členů RM. Restaurace Atelier, prostor je adekvátní pro MRC KuřiMATA. Nejvhodnější prostor je tento, 
i když ekonomicky to pro město není moc výhodné. Nemá o to zájem Wellness, prostor pro restauraci. Je snaha, aby 
tam fungovala slušná restaurace. 
Bývalý nájemce dal výpověď, posílí se kulturně-společenská role KD Kuřim.  
Mgr. M. Kollarčíková – z analýzy vyplývá, že v KD Kuřim nabízený prostor pro aktivity MRC KuřiMaTa není 
vhodný. Už 2 roky žádají město Kuřim o pronájem vhodných nebytových prostorů, ale vždy bylo odmítáno 
s odkazem na pronájmy podnikatelům. 
PaedDr. D. Holman – je členem rady města až od listopadu 2010, takže nezná projednávání této žádosti minulou 
radou města. 
MVDr. H. Lattenbergová – pokud bude v KD Kuřim slušná restaurace, musí se nalákat lidé, bude je odpuzovat 
případné kuřácké prostředí.  
PaedDr. D. Holman - úspěchem bude, když se najde solidní provozovatel restauračního zařízení, ale zcela nekuřácké 
prostředí to určitě nebude. Pokud se zabýváme restauračním provozem či aktivitami MRC KuřiMaTa (po J. Husároví 
je nejvýhodnější pro nabízené aktivity MRC). Bývalý provozovatel restaurace v KD Kuřim J. Husár dal výpověď 
z nájemní smlouvy až k 31. 12. 2010.  
místostarosta Ing. O. Štarha – ať se MRC KuřiMaTa vyjádří, zda jim nabízené prostory vyhovují – je to jen 
momentální zájem této organizace o předmětné prostory anebo si budou hledat něco vhodnějšího? Ještě jednou si je 
mohou prohlédnout. 
Z. Kříž – ať si MRC KuřiMaTa ještě jednou prohlédnou oba prostory, zda jim budou vyhovovat. Rada města Kuřimi 
si musí ujasnit, zda jde jen o využité prostoru po J. Husároví nebo o využití celého prostoru Kulturního domu Kuřim. 
Mgr. M. Kollarčíková – uvolněné prostory v KD Kuřim vyhovují velikostí, sociálním zázemím, 2 místnosti (velká a 
menší) – nevýhodou je, že jsou to v 1. patře a nastane problém, do kterých prostor by se mohly odkládat dětské 
kočárky). 
1. místostarosta J. Koláček – odchod J. Husára toto odstartoval, nyní se otevírá spousta dalších problémů s využitím 
uvolněných prostor v KD Kuřim. 
místostarosta Ing. O. Štarha – ať jsou tyto uvolněné prostory raději využívány MRC KuřiMaTa i s ohledem na 
budoucí plánovanou generální rekonstrukci Kulturního domu Kuřim – jiný nájemce by mohl ztratit zájem. 
starosta Ing. D. Sukalovský – jsou i další zájemci o tento prostor po J. Husárovi. Nabídky zůstávají stejné.  
PaedDr. D. Holman – tato záležitost se bude projednávat i v Komisi Zdravého města RM (které předsedá) a ve 
Výboru pro kulturu a spolkový život ZM. 
místostarosta Ing. O. Štarha – ptá se předkladatele předloženého příspěvku PaedDr. D. Holmana, zda je nutné 
přijímat k tomuto příspěvku usnesení rady města? 
 
PaedDr. D. Holman – trvá na předloženém návrhu usnesení – příspěvek č. 20. 
 
Přijaté usnesení: 06/2011 - RM ukládá komisi Zdravého města, aby zajistila veřejné projednání tématu umístění 

Mateřského centra v Kulturním domě Kuřim, případně dalších požadavků na posílení kulturně – 
společenské role kulturního domu ve městě (přílohou SWOT analýza k tématu využití prostor po 
bývalé restauraci Kulťas). RM žádá Výbor pro kulturu a spolkový život Zastupitelstva města 
Kuřimi o projednání zmíněného tématu. 

Hlasováno: pro 5  
 
 
 
 
2.5. Rozhodnutí ve věci rozdělení Veřejné zakázky na části ve smyslu ustanovení § 98 
zákona.  
(Přílohy č. 5, 5A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval M. Svoboda) 
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Název (předmět) zakázky: „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu 
ORP Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2010-001 
 
Na základě připomínek radního Holmana a výsledku jednání dne 21. 12. 2010 za účasti pana starosty Ing. 
Sukalovského, pana Holmana, Mgr. Zimmermannové, pana Svobody a Ing. Žáka (AJL, s.r.o.) týkající se stavu 
přípravy zadávacího řízení, výzvy a zadávací dokumentace na akci „Technologické centrum, elektronická spisová 
služba a vnitřní integrace úřadu ORP Kuřim“ jsou navrženy následující varianty dalšího postupu z hlediska dělení 
předmětu veřejné zakázky: 
 
1. ponechat stávající výzvu, zadávací dokumentaci a veřejnou zakázku nerozdělenou na části ve smyslu 
ustanovení § 98 zákona tak, jak je připravena na realizaci ZŘ. Jedná se o ZŘ, kde předmět veřejné zakázky je pro tři 
části soutěžen současně, jelikož pro tyto části existuje dle zákona věcná souvislost i ve vztahu k podmínkám výzvy 
IOP č. 06.  
 
2. rozdělit veřejnou zakázku na části dle § 98 zákona, pak bude třeba tuto skutečnost zapracovat do výzvy a 
ZD a zapracovat další zákonné požadavky související s rozdělením veřejné  zakázky na části včetně uvedení, že 
uchazeč je oprávněn  podat  nabídku  na  všechny  či  některé  části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné 
zakázky. 
 
Tento příspěvek byl na vyžádání RM (23. 12. 2010) doplněn o přílohu, ve které je uveden aktuální stav 
připravovaných výběrových řízení v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. 
 
Příloha č. 1 Průzkum typu VŘ ORP. 
 
Na jednání RM byl k tomuto bodu přítomen informatik M. Svoboda, který podal vysvětlení a zodpověděl 
dotazy členů RM. Vysvětlil členům RM všechny parametry této veřejné zakázky., údaje i o jiných obcích. Toto vše 
popsal a okomentoval. 
 
V diskuzi vystoupili: 
PaedDr. D. Holman – nejsou přiloženy zadávací podmínky. 
M. Svoboda – budou dopracovány, jinak zůstávají stejné. 
PaedDr. D. Holman – pokud se ukáží nepřesnosti ve smlouvě, bude pro to hlasovat, jen pokud to bude rozděleno na 
Hardwer a Softwer. 
tajemnice úřadu Mgr. A. Zimmermannová, informatik M. Svoboda – toto nejde rozdělit na Hardwer a Softwer. Dle 
doporučení toto nedělit. 
1. místostarosta J. Koláček - obě varianty mají svá rizika. 
 
Přijaté usnesení: 07/2011 - RM rozhodla pro další postup ve zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace k podání 

nabídky na zakázku: „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní 
integrace úřadu ORP Kuřim“ vypsat jedno výběrového řízení, ve kterém bude umožněno 
uchazečům podat nabídku na část 3 (vnitřní integrace úřadu) samostatně. Veřejná zakázka 
bude členěna na části dle § 98 zákona. RM ukládá KÚ tuto skutečnost zapracovat do výzvy a 
ZD a zapracovat další zákonné požadavky související s rozdělením veřejné zakázky na části 
včetně uvedení, že uchazeč je oprávněn podat nabídku na část 1 (technologické centrum) a část 2 
(elektronická spisová služba) dohromady a část 3 (vnitřní integrace úřadu) zvlášť. 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (D. Sukalovský) 
 
 
 
 
3. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
3.1. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
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Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. XX v domě č.p. XX ul. XXXX 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: 08/2011 - RM bere na vědomí rozsudek Okresního soudu Brno-venkov, č.j. 6C 294/2008, který 

určil výlučným členem Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo paní Ing. Gabrielu 
Mazourkovou, trvale bytem Kuřim, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. XX členu 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 
26277212 – paní Ing. Gabriele Mazourkové, trvale bytem Kuřim. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
3.2. Zateplení domu č.p. 854 – 856 na ulici Školní 
(Přílohy č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je členem Společenství vlastníků jednotek Školní 854 – 856, Kuřim, IČ: 26267632 s podílem 3,31%. 
Společenství se rozhodlo požádat o dotaci z programu „Zelená úsporám“. V případě, že dotaci získá, zahájí vlastní 
zateplování domu. V opačném případu od svého záměru upustí. K provedení takového druhu stavebních činností na 
společných částech domu potřebuje ve smyslu § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů dosáhnout 
souhlasu tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Zpracovatelem projektu a realizátorem díla bude obchodní 
firma STOFFBAU s.r.o., se sídlem Jihlavská 712/2e, Troubsko, IČ: 29194199. SVJ si vlastním jménem zajistí úvěr 
ve výši cca 3 mil. Kč na dobu 15 let. S navyšováním fondu oprav se zatím nepočítá. 
 
Přijaté usnesení: 09/2011 - RM souhlasí se zateplením domu č.p. 854 – 856 na pozemcích p.č. 1936, 1937 a 1938, 

vše k.ú. Kuřim a s podáním žádosti do programu „Zelená úsporám“. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
3.3. Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Paní Jitka Buriánová, trvale bytem Kuřim, IČ 74703722, je spolu s paní Romanou Slaninovou společným nájemcem 
nebytového prostoru v I. NP objektu č.p. 902 na nám. Osvobození (KD Kuřim), kde provozují kosmetické, masérské 
a rekondiční služby. Paní Burianová požádala ve smyslu čl. 4.3 nájemní smlouvy č. 2009/O/0043 ze dne 9. 10. 2009 
o ukončení smluvního vztahu dohodou ke dni 31. 1. 2011. Výlučným nájemcem tohoto nebytového prostoru se tak 
stane jen paní Romana Slaninová, která ukončení nájmu ze strany paní Buriánové vzala na vědomí. 
 
Přijaté usnesení: 10/2011 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy s paní Jitkou Buriánovou, trvale bytem 

Kuřim, IČ 74703722, jejímž předmětem je nájem nebytového prostoru v I. NP objektu č.p. 902 
(KD Kuřim) dohodou ke dni 31. 1. 2011. 

Hlasováno: pro 5 
 
Přijaté usnesení: 11/2011 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2009/O/0043, kdy výlučným 

nájemcem nebytového prostoru v I. NP objektu č.p. 902 (KD Kuřim) se stane paní Romana 
Slaninová, trvale bytem Kuřim, IČ 47957751. 

Hlasováno: pro 5 
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3.4. Sportovně střelecký klub TOS Kuřim - záměr 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 

Sportovně střelecký klub TOS Kuřim, se sídlem Blanenská 257, Kuřim, IČ: 15547353 má zájem o využití 
nebytového prostoru (kryt CO) v I. PP domu č.p. 899, ul. Na Královkách, Kuřim. V současné době už má v těchto 
prostorách pronajat za symbolické nájemné 1,- Kč zabezpečený sklad zbraní a střeliva. Místnost, o kterou SSK TOS 
Kuřim žádá, bezprostředně sousedí s předmětným skladem. Žadatelé by chtěli prostor o výměře cca 2 x 3 m užívat 
na uskladnění doplňkového střeleckého materiálu – sololitové podložky pro terče, účetní doklady,… Požadovaný 
nebytový prostor by vlastním nákladem zabezpečili zesílením stávajících dřevěných dveří, výměnou zámku a opatřili 
petlicí. 
SSK TOS Kuřim chtějí prostor využívat za symbolické nájemné. OMP doporučuje raději institut výpůjčky. Před 
uzavřením smlouvy musí být nejprve vyhlášen záměr ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Mgr. Radim Novák jako osoba odpovědná za provoz krytů CO s žádostí SSK TOS Kuřim vyslovil souhlas. 
 
Přijaté usnesení: 12/2011 - RM schvaluje záměr na výpůjčku nebytového prostoru (sklad CO) o výměře 2 x 3 m 

umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č.p. 899 v ulici Na Královkách, ve prospěch 
Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim, se sídlem Blanenská 257, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, 
na dobu určitou tří let. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
3.5. Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zřízení věcného břemene – stavba 
vodovod – Díly za sv. Janem VI. etapa 
(Přílohy č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Usnesením Zastupitelstva města Kuřimi č. 1087/2010 ze dne 24. 8. 2010 bylo schváleno nabytí vodovodu 
vybudovaného v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Janem VI. etapa do majetku Města Kuřimi za 
cenu 500,- Kč od manželů Zdeňka a Jany Kučerovských.  
Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v délce 484,73 m, který je napojen na stávající vodovodní řad LT DN 100 
v ulici Metelkova – viz příloha A. Protože vodovod je uložen v pozemcích manelů. Kučerovských, je nutné na těchto 
pozemcích zřídit věcná břemena ve prospěch města, jako budoucího vlastníka a BVaK, a.s., jako budoucího 
provozovatele. Některé pozemky budou manželé Kučerovstí po dokončení výstavby převádět městu. OMP proto 
doporučuje zřídit věcná břemena na dobu určitou a to do doby převedení zatížených pozemků do vlastnictví města. 
Návrh usnesení byl vypracovaný podle předloženého doposud nezapsaného GP č. 2585-262/2009 ze dne 10. 11.2010 
– viz příloha B, který bude do katastru nemovitostí zapsán společně se smlouvou o zřízení věcného břemene. 
 
Přílohy: A, B. 
 
Přijaté usnesení: 13/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, se sídlem 

Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964  jako 1. oprávněného a společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 
46347275 jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provozu vodovodního 
řadu“ na pozemcích parc. č. 2642/916, parc. č. 2642/920, parc. č. 2642/979, parc. č. 4487/4, 
parc. č. 4553/4, parc. č. 4487/32, parc. č. 4487/37, parc. č. 4487/38, parc. č. 4487/39, parc. č. 
4487/40 a parc. č. 4487/43 vše v k.ú. Kuřim, které vlastní manželé Zdeněk Kučerovský, trvale 
bytem Brno, a Jana Kučerovská, trvale bytem Brno, jako povinní z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu určitou a to do doby převedení zatížených pozemků 
do vlastnictví města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 5 
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3.6. Chata v lokalitě Zlobice 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
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 byla ve znění dodatku č. 13 prodloužena na dobu určitou do 
15. 12. 2010.  
Chatu od 1. 12. 2010 obývá také syn Jidřich Barborák, trvale bytem Kuřim. Oba jmenovaní nemají kde bydlet a 
žádají tedy město Kuřim o ubytování v chatě do 31. 3. 2011.  
 
Přijaté usnesení: 14/2011 - 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 31. 3. 2011 za stejných podmínek. 

Hlasováno: pro 5 
 

Přijaté usnesení: 15/2011 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Jindřichem Barborákem, trvale bytem 
Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k.ú. 
Malhostovice od 1. 12. 2010 do 31. 3. 2011 za cenu 600,- Kč měsíčně vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5 
 

 
 
 
3.7. Ahold Czech Republic, a.s. - pronájem parkoviště u supermarketu Albert 
(Příloha č. 9, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
RM schválila dne 14. 12. 2010 pod č. usnesení 640/2010 záměr pronajmout část pozemku p.č. 293/1 k.ú. Kuřim 
o celkové výměře cca 750 m2 obchodní firmě AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem v Brně, Slavíčkova 1a, PSČ 
638 00, IČ 44012373 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu 5.000,- Kč/měs. vč. DPH 20 %. 
Nedopatřením však z textu usnesení vypadlo slůvko „měsíčně“ a je tedy potřeba výše uvedené usnesení zrušit a 
přijmout nové. 
 
Přijaté usnesení:  16/2011 - RM ruší usnesení RM č. 640/2010 ze dne 14. 12. 2010. 
Hlasováno: pro 5 
 
Přijaté usnesení: 17/2011 - RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 293/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 

750 m2 obchodní firmě AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem v Brně, Slavíčkova 1a, PSČ 638 
00, IČ 44012373, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu 5.000,- Kč/měsíčně 
včetně DPH s roční valorizací. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
3.8. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2221 k.ú. Kuřim 
(Přílohy č. 10, 10A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku p.č. 2221 k.ú. Kuřim, který je z větší části pronajímán jako zahrádky. Na části 
pozemku se nachází příjezdová cesta ke garáži č.ev. 1406, jejíž vlastníci jsou manželé David a Šárka Hladcí, oba 
trvale bytem Kuřim. Místním šetřením bylo zjištěno, že na předmětné cestě byl vlastníky garáže uskladněn stavební 
materiál a cesta byla přehrazena ostnatým drátem – viz příloha. Jelikož se jedná o neoprávněné užívání, byli manželé 
Hladcí vyzváni k nápravě. 
Na základě této výzvy požádala paní Šárka Hladká, trvale bytem Kuřim, město Kuřim o pronájem předmětné cesty - 
části pozemku p.č. 2221 k.ú. Kuřim o výměře 47 m2. V žádosti uvádí, že stavební materiál na dokončení oprav 
zahrady a garáže zde uložila dočasně. Bohužel po odstěhování manžela zůstala sama s dětmi a finanční situace jí 
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zatím neumožňuje stavební úpravy realizovat. Dokončení oprav předpokládá v roce 2011. Cestu přehradila z důvodu 
zamezení přístupu neukázněným občanům, kteří zde s oblibou venčili psy a neuklízeli případné „hromádky“.  
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. 
 
Příloha: A. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Z. Kříž – proč se nepostupuje dle Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o místních poplatcích?  
PaedDr. D. Holman – jedná se o přístup ke garáži, ale proč jí tento poplatek snižovat? Navrhuje stažení tohoto 
příspěvku až do vyjasnění – MěÚ zdokumentuje skládku, je zatarasena cesta města. 
místostarosta Ing. O. Štarha – navrhuje tento pronájem schválit. 
 
Na základě diskuze členů RM starosta Ing. D. Sukalovský jako předkladatel stahuje tento příspěvek z jednání 
RM. Současně starosta pověřuje Odbor majetkoprávní MěÚ Kuřim  uvedením všech aspektů kolem 
předmětného pozemku do souladu s platnými předpisy města Kuřimi. 
 
 
 
 
4. Příspěvkové organizace a organizační složky města 
4.1. Přijetí daru od firmy Tyco Electronics Czech s.r.o. 
(Příloha č. 11, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Firma Tyco Electronics Czech s.r.o. vybrala Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim jako organizaci, 
které chce předat věcný dar za r. 2010. Byly vybrány2 tiskárny zn. HP LaserJet P2055 (CE456A) v celkové částce 
cca 10 000,-Kč. Výběr tiskáren se uskutečnil po konzultaci s panem M. Svobodou, informatikem MěÚ Kuřim.  
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim je oprávněno přijímat dary s předchozím souhlasem Rady 
města Kuřim. Přijetí daru CSS Kuřim bylo konzultováno s 1. místostarostou J. Koláčkem, který udělil předběžný 
souhlas k přijetí daru vzhledem k tomu, že RM již do konce roku nezasedala. 
 

Přijaté na usnesení: 18/2011 - RM schvaluje přijetí věcného daru 2 tiskáren Centrem sociálních služeb Kuřim, 
Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, v r. 2010 od firmy Tyco Electronics Czech s.r.o., IČ 48910791. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
4.2. Stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených Městem 
Kuřimí dle nového nařízení vlády. 
(Přílohy č. 12, 12A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 

 
Od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti nové nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a kterým se 
zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných podle zákona o platu 
a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. V souladu s výše 
uvedeným nařízením vlády, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 222/2010 
Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, se je třeba stanovit nové platy ředitelům školských 
příspěvkových organizací zřízených Městem Kuřimí.  
Plat je ředitelům škol stanoven: 
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- základní plat - § 122 odst. 2, § 123, § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 381/2010 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě (příloha č. 4 tohoto nařízení) a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., 
o katalogu prací ve veřejných službách a správě; 

- příplatek za vedení - § 124 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
procentuelně z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které je ředitel školy zařazen a dle 
organizačního schématu školy, které určuje stupeň řízení a náročnost řídící práce; 

- osobní příplatek - § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, procentuelně z nejvyššího 
platového stupně platové třídy, ve které je ředitel školy zařazen (až do výše 50% nebo při vynikajících 
výsledcích až do výše 100%). 

Ke změně dochází pouze ve výši základního platu, procentuelní hodnota příplatku za vedení a osobního příplatku 
zůstala stejná (zaokrouhluje se na celé desetikoruny nahoru).  
Struktura platu je uvedena v příloze. 
 
Příloha: 
Struktura platu ředitelů. 

 
Přijaté usnesení: 19/2011 - RM stanovuje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, v platném znění, platy ředitelům školských příspěvkových organizací 
zřízených Městem Kuřimí dle přílohy. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
5. Investice a výstavba 
5.1. „Komparativní studie R43 a I/43 v oblasti města Kuřim“ - schválení výzvy 
(Přílohy č. 13, 13A, 13B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje schválil na prosincovém zasedání 2010 varianty dopravních koridorů do Zásad 
územního rozvoje JMK (R43 – ve variantě bystrcké, spojnice R43 a I/43 v severní variantě u Kuřimi). 
V Zásadách územního rozvoje JMK  byla vyhodnocena varianta severního obchvatu s ohledem na životní prostředí 
jako výhodnější – oproti vyhodnocení ve zpracovaných studiích pro město Kuřim. 
Další srovnávací studií, kterou si nechává zpracovávat i ŘSD pro své stavby je komparativní studie. Tuto můžeme 
použít v dalších vyjednáváních ohledně obchvatu Kuřimi. 
Smlouva bude uzavřena v případě, že ZM na svém zasedání 25. 1. 2011 schválí rozpočet města na rok 2011. 
OIRR zpracovalo výzvu a návrh smlouvy o dílo pro zahájení zadávacího řízení, který předkládáme RM ke schválení 
současně s návrhem hodnotící komise. 
 
Termín dodání 30. 6. 2011. 
Hodnotícím kritériem je pouze výše nabídkové ceny.  
 
Přílohy: výzva, návrh SOD, návrh hodnotící komise. 
 
Starosta Ing. D. Sukalovský – objasnil tento příspěvek a doplnil jej dalším písemným materiálem.  
 
Současně byla členy RM doplněna hodnotící komise (6 členů + 2 náhradníci): 
 
Členové hodnotící komise: 
Ing. Drago Sukalovský 
Ing. Oldřich Štarha 
Jiří Koláček 
Ing. Jana Lekešová 

 10



Ing. Vladimír Pančík 
Ing. Miloš Kotek 
 
Náhradníci hodnotící komise: 
Ing. Jiří Kovář 
PaedDr. David Holman 
 
Přijaté usnesení: 20/2011 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zpracování „Komparativní studie R43 a 

I/43 v oblasti města Kuřim“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a 
náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
5.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 3310 a smlouva č. 2010000506 o dodávce pitné vody pro 
„Wellness“ 
(Přílohy č. 14 14A, 14B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 3310, která byla uzavřena mezi městem 
Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 17. 12. 2002, o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu pro objekty v majetku Města Kuřim. Dále 
smlouvu č. 2010000506 o dodávce pitné vody pro „Wellness“. 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 3310 řeší snížení počtu odběrných míst o jedno odběrné místo (vodoměr) pro objekt 
Wellness Kuřim s.r.o. 
Dodávka vody a odvádění odpadních vod pro objekt Wellness bude smluvně ošetřena smlouvou č. 2010000506, 
uzavřená mezi BVK, a.s. jako dodavatelem, Městem Kuřim jako vlastníkem objektu a Wellness jako odběratelem. 
Platby za vodné a stočné budou hrazeny přímo z účtu Wellness Kuřim s.r.o, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim. 
 
Příloha: Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 3310 
 smlouva č. 2010000506. 
 
Přijaté usnesení: 21/2011 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 3310, která byla uzavřena mezi 

městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. se sídlem Hybešova 245/16, 657 
33 Brno, IČ 46347275 dne 17. 12. 2002. Dodatek řeší snížení počtu odběrných míst. 

Hlasováno: pro 5 
 
Přijaté usnesení: 22/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2010000506 mezi Brněnskými vodárnami a 

kanalizacemi, a.s. se sídlem Hybešova 245/16, 657 33 Brno, IČ 46347275 a.s. jako 
dodavatelem, Městem Kuřim jako vlastníkem objektu a Wellness Kuřim, s.r.o., Blanenská 
1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380 jako odběratelem. Smlouva řeší dodávku pitné vody a 
odvádění odpadních vod z objektu Wellness. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
5.3 Uzavření nových smluv o výpůjčce vývěsních skříněk 
(Příloha č. 15, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Na základě schválení v Radě města Kuřimi byly v minulých letech uzavřeny smlouvy a následně dodatky o výpůjčce 
vývěsních skříněk, které jsou majetkem města Kuřimi. 
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Vývěsní skříňky jsou na základě smluv zapůjčeny politickým stranám, institucím a dobrovolným organizacím, 
působícím ve městě Kuřimi (např. místní organizace ČSSD, KDU- ČSL, místní sdružení ODS, ČSNS, SNK, ZO 
KSČM, Dům dětí a mládeže, Junák, Společenské centrum KD, Český svaz zahrádkářů, Klub důchodců, Svaz 
postižených civilizačními chorobami, Horolezecký klub, Mateřská škola Zborovská, ZUŠ Kuřim a další). 
Z důvodu ukončení doby platnosti smluv, uzavřených na dobu 4 let, OIRR navrhuje uzavřít nové smlouvy o 
výpůjčce se stávajícími uživateli vývěsek, kteří je hodlají i nadále řádně užívat. Předmětem smluv bude výpůjčka za 
stávajících podmínek (bezplatné užívání, udržování a drobné opravy v režii vypůjčitele) na dobu dalších 4 let, příp. 
na dobu neurčitou s uvedením výpovědní lhůty – předloženo k rozhodnutí RM. 
Před ukončením doby platnosti požádal o uzavření nové smlouvy na dobu neurčitou p. Vladimír Janda, zástupce 
Svazu postižených civilizačními chorobami, který užívá vývěsku na ul. Školní. 
Ostatním uživatelům bude během měsíce ledna rozeslán dopis, ve kterém budou upozorněni na skončení doby 
platnosti smluv s žádosti o písemné stanovisko, týkající se dalšího užívání a aktuálního názvu organizace, odpovědné 
osoby zastupující subjekt apod.   

 
V diskuzi vystoupili: 
PaedDr. D. Holman – navrhuje dobu výpůjčky omezit jen na 4 roky. 
starosta Ing. D. Sukalovský – podává protinávrh - navrhuje dát do usnesení dobu výpůjčky na 20 let. 
 
RM hlasuje nejprve o protinávrhu starosty Ing. D. Sukalovského: 
 
Přijaté usnesení: 23/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na ulici Školní v majetku 

Města Kuřimi se Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace 
Kuřim na dobu 20 let s výpovědní lhůtou 1 měsíc.  

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 1 (D. Holman) 
 
 
 
 
5.4. Žádost o pronájem silničního zábradlí k umístění reklamní tabule 
(Příloha č. 16, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Usnesením RM č. 265/2004 byl schválen záměr trvalé nabídky k pronájmu silničního zábradlí v majetku města 
Kuřimi k  reklamním účelům za cenu 300,- Kč /1 pole/1 měsíc. 
Na základě usnesení RM č. 527/2010 byla uzavřena smlouva na pronájem silničního zábradlí s platností do konce 
roku 2010 se společností TRISYS. 
 
Dne 4. 1. 2011 podal pan Vítězslav Nováček za společnost TRISYS, spol. s r.o.  žádost  o pronájem 1 pole silničního 
zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května. Reklamní tabule v počtu 1 ks žádá umístit na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce se společností TRISYS, spol. s r.o. Blanenská 1328, 664 34 Kuřim, IČ 48173657, dle schváleného 
usnesení RM č. 265/2004 za cenu 300 Kč/ měsíc + 20 % DPH. 
 
Přijaté usnesení: 24/2011 - RM schvaluje  uzavření smlouvy na pronájem 1 pole silničního zábradlí na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce k  umístění reklamní tabule za cenu 300,- Kč/1 
pole/1měsíc + DPH, se společností TRISYS, spol. s r.o. Blanenská 1328, 664 34 Kuřim, IČ 
48173657. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
6. Finanční záležitosti 
6.1. Návrh rozpočtu města Kuřimi pro rok 2011 
(Přílohy č. 17, 17A – 17C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
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RM je předkládán k projednání návrh rozpočtu na rok 2011. Tento vychází ze schváleného provizoria na rok 2011, 
které bylo na konci roku 2010 projednáno Radou města, Finančním výborem, správci rozpočtových kapitol a 
následně schváleno Zastupitelstvem. 
Rozpočet je sestaven dle rozpočtových oddílů, podkladem k této struktuře rozpočtu je rozpočet dle provozních 
ORGů.  
Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 183 711 900 Kč. Výše přebytku hospodaření bude známa po doúčtování roku 
2010 a jeho aktuální výše bude zařazena do rozpočtu rozpočtovým opatřením, odhad je cca 4 mil. Kč. Příjmová 
strana rozpočtu obsahuje veškeré příjmy očekávané v roce 2011, jelikož není známa výše dotace na sociální dávky a 
tyto je nutné vyplácet od počátku roku, byla do rozpočtu prozatím zařazena částka 34 000 000 Kč, dle roku 2010. 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 155 121 000 Kč. Bilance financování činí – 2 600 000 Kč (rozdíl mezi 
splátkami úvěrů a prostředky ve správě ČSOB Zaset Management). Z výše uvedeného vyplývá, že sestavením 
rozpočtu se podařilo vygenerovat rozpočtovou rezervu ve výši 25 990 900 Kč, z které jsou hrazeny investice. Čísla 
v rozpočtu se budou v průběhu roku 2011 měnit v souvislosti s posunem termínů čerpání dotace na Wellness a 
dofinancováním této akce – počátek roku 2011, bilance bude poté ještě příznivější.  

 
Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:  

 
ZŠ Jungmannova    4 650 000 Kč 
ZŠ Tyršova    5 500 000 Kč 
MŠ Zborovská    5 250 000 Kč 
Centrum sociálních služeb  5 000 000 Kč  

 
Návrh rozpočtu byl sestaven tak, aby byl tento rozpočet včetně financování vyrovnaný. Na příjmové i výdajové 
straně byly zohledněny vládní škrty, které mají přímý dopad na chod města, především se jedná o dotaci na výkon 
státní správy, která byla státem snížena o cca 17%, což na příjmové straně představuje cca 3,8 mil. Kč. Na výdajové 
straně byly seškrtány vnitřní rezervy jednotlivých ORG, a to na základě zkušeností z minulých období. Všechny 
úpravy byly projednány s jednotlivými správci kapitol a řediteli příspěvkových organizací.  
 
Po schválení rozpočtu v ZM bude předložen RM tzv. rozpis rozpočtu, který je sestaven až do úrovně paragrafů a 
položek. 
Tato verze rozpočtu byla v zákonném termínu vyvěšena na úřední desce. 
Investiční akce budou do rozpočtu zařazeny rozpočtovým opatřením. 
 
Starosta Ing. D. Sukalovský jako předkladatel vysvětlil členům RM tento návrh rozpočtu města na rok 2011. 
V této podobě bude předložen na zasedání ZM 25. 1. 2011. Bude doplněn i o plán investic na rok 2011. 
 
Přijaté usnesení:  25/2011 - RM bere na vědomí návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2011 a předkládá ho ZM 

ke schválení. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
7. Zprávy z jednání komisí RM 
7.1. Nominace člena do Komise stavební Rady města Kuřimi 
(Příloha č. 18, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. J. Jandl) 
 
Dne 15. 12. 2010 zaslal člen zastupitelstva města RNDr. Igor Poledňák radě města návrh na nominaci Ing. Jiřího 
Tauše, trvale bytem Kuřim, za člena Komise stavební Rady města Kuřimi. 
 
Starosta Ing. D. Sukalovský jako předkladatel stahuje tento příspěvek z jednání RM z důvodu naplněnosti 
Komise stavební RM na stanovený počet 11 členů. 
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8. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 11 
(Příloha č. 19, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předložen návrh na provedení rozpočtového opatření k rozpočtu na rok 2010 č. 11. Jedná se o zařazení 
doplatku dotace na výkon regionálních funkcí knihovny. 
 
Příjmy – § 3314                                                                          + 78 000 Kč 
Výdaje – § 3314                                                                          + 78 000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 26/2011 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města na rok 2010. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
9. Různé 

 
Z. Kříž – SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. – nedaří se jí asi dobře, klesá počet studentů, jaká bude budoucnost tohoto 
školského zařízení? 
Starosta Ing. D. Sukalovský – bude jednání s ředitelkou této školy Mgr. H. Novotnou. 
Místostarosta Ing. O. Štarha – tímto se bude zabývat pracovní školská skupina. 
PaedDr. D. Holman – doporučuje předložit na příští RM rozpočtový výhled na r. 2011, to ukáže, co projektovat a co 
neprojektovat. 
Starosta Ing. D. Sukalovský - předložil RM vizuální návrh budoucí podoby kuřimského nám. 1. května a návrh 
projektu Hotelu Kuřim (v lokalitě vedle Wellness Kuřim). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM ve 14:30 hodin. 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 

místostarosta 
 
 
 
V Kuřimi dne 12. 1. 2011 
Zapsal: Mgr. Jan Jandl 
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Přílohy: 
 
Prezenční listina 
1, 1A               plnění usnesení RM k 7. 1. 2011 
2, 2A               peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2011 
3, 3A               finanční odměna jubilantům 
4, 4A – 4C      zveřejňování informací o studiích a projektech města Kuřimi 
5, 5A               rozhodnutí ve věci rozdělení Veřejné zakázky na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona 
6                      nájemní smlouvy, bytové záležitosti 
7, 7A, 7B        zřízení věcného břemene – stavba vodovod – Díly za sv. Janem VI. etapa  
8                      nájemní smlouvy - chata v lokalitě Zlobice  
9                      pronájem parkoviště u supermarketu Albert v Kuřimi 
10, 10A           žádost o pronájem části pozemku p.č. 2221 k.ú. Kuřim 
11                    přijetí věcného daru od firmy Tyco Electronics Czech s.r.o. Centrem sociálních služeb Kuřim 
12, 12A           stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem Kuřimí  
                        dle nového nařízení vlády 
13, 13A, 13B   Komparativní studie R43 a I/43 v oblasti města Kuřim“ – schválení výzvy  
14                    dodatek č. 3 ke smlouvě č. 3310 a smlouva č. 2010000506 o dodávce pitné vody pro Wellness 
15                      uzavření nových smluv o výpůjčce vývěsních skříněk 
16                      žádost o pronájem silničního zábradlí k umístění reklamní tabule 
17, 17A – 17C   návrh rozpočtu města Kuřimi pro rok 2011 
18                      nominace člena do Komise stavební Rady města Kuřimi 
19                      rozpočtové opatření města Kuřimi č. 11 
20                      pronájem restaurace v Kulturním domě Kuřim, příp. zřízení Mateřského centra 
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