
Z á p i s   č í s l o  02/2011 
 

z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.01.2011 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 22:40 hod., na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM.  
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 

1. Smlouva o užití mapové služby WMS - ZABAGED®  
2. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
3. Prominutí nájmu sálů v Kulturním domě Kuřim pro plesovou sezónu v kalendářním roce 2011 
4. Informace z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
5. Cateringové služby v plesové sezóně 2011 

Program jednání RM byl schválen 5 hlasy přítomných členů RM. 
 
 
 
1.  Smlouva o užití mapové služby WMS - ZABAGED®  
(Přílohy č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Zeměměřický úřad poskytuje zpřístupnění webové mapové služby k datům ZABAGED® (Základní báze 
geografických dat). Služba umožňuje on-line prohlížení rastrových map v prostředí GIS aplikací MěÚ. Služba je 
neveřejná. Data ZABAGED® budou použita jako podkladová vrstva v GIS aplikaci přístupné pro zaměstnance 
MěÚ. 
Podle zákona č. 200/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, jsou mapové služby ZABAGED® poskytovány 
bezplatně správním úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro výkon jejich působnosti. Užití mapové 
služby je na základě licenční smlouvy uzavřené na 2 roky. Znění smlouvy předkládáme RM ke schválení. 
 
 
Přijaté usnesení: 27/2011 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o užití mapových služeb se Zeměměřickým 

ústavem, se sídlem Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, IČ: 60458500. Smlouvou se zajistí 
bezplatné užití mapových služeb ZABAGED® pro potřeby GIS MěÚ Kuřim. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
2.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Přílohy č. 2, 2A, 2B, 2C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci lednu 2011 se uvolnily dvě garsoniéry v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 19. 1. 2011. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět.  

Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 1/2011 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 1/2011 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 19. 1. 2011 
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Přijaté usnesení: 28/2011 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 
s pečovatelskou službou Kuřim přidělení dvou uvolněných bytů v DPS dle zápisu. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
3.  Prominutí nájmu sálů v Kulturním domě Kuřim pro plesovou sezónu v kalendářním 
roce 2011 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. J. Jandl) 
 
V minulých letech poskytovala Rada města Kuřimi organizacím, které  pořádaly v Kulturním domě Kuřim ples a 
požádaly o to, finanční příspěvek do plesové tomboly ve výši 5.000,- Kč. V diskuzi nad smyslem tohoto 
příspěvku bylo Radou města Kuřimi v minulém volebním období navrženo, že výhodnější než poskytovat 
příspěvek do tomboly, bude napříště podpořit konání plesu prominutím nájmu za sál v kulturním domě. 
Pro plesovou sezónu v kalendářních letech 2009 a 2010 RM svým usnesení schválila prominutí poplatku 
organizátorům plesů v Kulturním domě Kuřim za pronájem a služby spojené s pořádáním plesů v případě, že 
tento ples je veřejnou akcí. 
Podle sdělení pana J. Brabce činí cena pronájmu za jeden ples: 8.000,- Kč + DPH, v kalendářním roce 2010 byl 
tento nájem v souladu s usnesením RM prominut celkem 8 organizátorům.  
Na základě předchozích jednání členů RM i členů výboru pro kulturu a spolkový život ZM se zdá, že tato 
varianta má všeobecnou podporu i pro kalendářní rok 2011. Z tohoto důvodu je RM předloženo ke schválení 
identické usnesení i pro rok 2011. 
 
 
Přijaté usnesení: 29/2011 - RM schvaluje prominutí poplatku organizátorům plesů v Kulturním domě Kuřim 

za pronájem a služby spojené s pořádáním plesů v roce 2011 za těchto podmínek: 
a) ples je veřejnou akcí; 
b) organizátor plesu uzavře smlouvu o pronájmu s pronajímatelem; 
c) organizátor plesu zaplatí použité ubrusy na stolech; 
d) organizátor plesu zaplatí služby v šatně, pokud ji bude chtít využit. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 
 
 
 
 
4.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
(Přílohy č. 4, 4A, 4B, předkládá PeadDr. D. Holman, zpracovala a vyřizuje Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 12. 1. 2011. Projednávána byla témata: 

1) seznámení s MA21 a činností NSZM (www.nszm.cz) 
2) jednací řád a příprava Statutu komise  
3) hlavní úkoly Komise Zdravého města   
4) příprava plánu činnosti komise a jejích pracovních skupin 
5) různé  
• KuřiMaTa 
• Informace o Revolvingovém fondu MŽP na projekt "Zkvalitnění MA21 ve městě Kuřimi“  
• Seznámení s projekty „Hotel“a „Náměstí“  
 

Příloha č. 1: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 12. 1. 2011 
Příloha č. 2: Návrh Statutu Komise Zdravého města Rady města Kuřimi. 
 
 
Přijaté usnesení: 30/2011 - RM bere na vědomí zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

ze dne 12. 1. 2011. 
Hlasováno: pro 5 
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http://www.nszm.cz/


5.  Cateringové služby v plesové sezóně 2011 
(Přílohy č. 5, 5A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Vzhledem k neobsazenosti nebytového prostoru restaurace KULŤAS v objektu KD Kuřim na nám. Osvobození 
902 musí město vyřešit zajištění občerstvení pro návštěvníky plesů a kulturních akcí konaných v období leden – 
duben 2011. Za tímto účelem byly osloveny následující subjekty: 

a) Bufet Vesmír, s.r.o., Česká 32, IČ: 26976374 
b) CASUS BRNO, spol. s r.o., Štefánikova 21, Brno, IČ: 60742127 
c) Kamil Matyáš, Soběšická 1262/100, Brno-Husovice,  IČ: 72399520  
d) Renata Petlachová, Česká 157, IČ: 70497605 
e) NOLETA s.r.o., Štefánikova 21, Brno, IČ: 27748243 

Město Kuřim navrhlo formu spolupráce, kdy se uživatel zaváže k nezbytným úpravám a opravám (oprava 
omítek a zdiva, výmalba, dodávka a montáž koberců, dodávka baru, nutné opravy elektroinstalace,…). Tyto 
vložené investice budou „započteny“ proti požadované úplatě za užívání nebytových prostor. Po ukončení 
plesové sezóny budou investice v restauraci ponechány k dalšímu využití. 
Poptávané služby odmítli tito oslovení uchazeči – Kamil Matyáš, Renata Petlachová a NOLETA s.r.o.. Svou 
nabídku předložili: 

a) Bufet Vesmír, s.r.o. – nabízí nájemné ve výši 5.000,- Kč/akce a vloženou investici ve výši cca 150.000,- 
Kč 

b) CASUS BRNO, spol. s r.o. – nabízí nájemné ve výši 65.000,- Kč a vloženou investici ve výši cca 
123.000,- Kč 

Všechny výše uvedené ceny jsou bez 20% DPH. Cateringové služby budou poskytnuty min. na 7 společenských 
akcích.  
Spolupráce bude probíhat tak, že město uhradí plnou výši investic, tj. cca 148.000,- Kč (včetně DPH) a 
provozovatel zaplatí za celou dobu užívání nebytového prostoru úplatu ve výši 78.000,- Kč (včetně DPH), 
poskytne cateringovou službu hostům akcí a vložené investice zcela ponechá po skončení smluvního vztahu ve 
vlastnictví města. 
 
Příloha  - návrh smlouvy o spolupráci 
 
 
Přijaté usnesení: 31/2011 - RM schvaluje vyčlenění částky 148.000,- Kč z ORG 1006 000 000 „drobné 

investice“ na úpravu nebytových prostor restaurace „KULŤAS“ v KD Kuřim a schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci s obchodní firmou CASUS BRNO, spol. s r.o., se sídlem 
Štefánikova 21, Brno, IČ: 60742127, jejímž předmětem je zajištění cateringových služeb 
v plesové sezóně 2011 (29. 1. 2011 – 25. 4. 2011) za úplatu ve výši 78.000,- Kč + provedení 
nezbytných úprav restaurace „KULŤAS“. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
6.  Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Výběr poskytovatele 
telekomunikačních služeb“ 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. R. Novák, DiS.) 
Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2011-002 
 
Město Kuřim, včetně jeho organizací, v současné době využívá různé poskytovatele telekomunikačních služeb, 
což neumožňuje optimální využívání vynakládaných finančních prostředků. Proto je snahou města poptat balík 
veškerých telekomunikačních služeb (včetně městských organizací), aby došlo k úspoře nákladů. Podle 
zkušeností z měst, které již této možnosti využily, by se mohlo jednat cca o úsporu 30 – 50% celkových nákladů. 
Do projektu je zapojeno: Město Kuřim, ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova, MŠ Kuřim, Centrum sociálních služeb a 
Wellness Kuřim. Vzhledem k již uzavřené smlouvě CTSK, s.r.o. s poskytovatelem telekomunikačních služeb a z 
ní plynoucí pokutě za vypovězení smlouvy (cca 150.000,- Kč), by zapojení této organizace do projektu nebylo 
finančně efektivní. 
 
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky D-KÚ-2011-002 
Příloha č. 2: Návrh složení výběrové komise 
Příloha č. 3: Smlouva o společném postupu 
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Přijaté usnesení: 32/2011 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele zakázky „Výběr 
poskytovatele telekomunikačních služeb“, schvaluje výzvu k podání nabídky na uvedou 
akci a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. 

 
Přijaté usnesení: 33/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu k zabezpečení realizace 

veřejné zakázky - „Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb“ s těmito subjekty: - 
Centrum sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Zahradní 1275, Kuřim, 
IČ 49457276; Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, se sídlem Zborovská 887, Kuřim, IČ 70988293; Základní škola, Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1255, Kuřim, IČ 
49457888; Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, se sídlem Jungmannova 813, Kuřim, IČ 70988285; Wellness Kuřim s.r.o. se 
sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM ve 23:08 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 

místostarosta 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 1. 2011 
Zapsala: Mgr. Alena Zimmermannová 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Prezenční listina 
1, 1A smlouva o užití mapové služby WMS - ZABAGED®  
2, 2A, 2B, 2C přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
3 prominutí nájmu sálů v Kulturním domě Kuřim pro plesovou sezónu v kalendářním roce 2011 
4, 4A, 4B informace z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
5, 5A cateringové služby v plesové sezóně 2011 
6, 6A, 6B, 6C zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Výběr poskytovatele telekomunikačních 

služeb“ 
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	Z á p i s   č í s l o  02/2011 

