
Z á p i s   č í s l o  07/2011 
 
ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 23. 3. 2011 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský – starosta 

Jiří Koláček – 1. místostarosta 
  Ing. Oldřich Štarha – místostarosta 

PaedDr. David Holman – člen rady 
  Zdeněk Kříž – člen rady 
  Mgr. Alena Zimmermannová - tajemnice 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk K říž 
 
Starosta zahájil jednání ve 14:00 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
Později se dostavil: PaedDr. David Holman – člen rady. 
 
Program: 

 
1. Plnění usnesení 
2. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 

Zřízení věcného břemene 
Nájemní smlouvy, bytové záležitosti, pronájmy reklamních tabulí MěÚ 

3. Organizační záležitosti města a městského úřadu 
 Uzavření nových smluv o výpůjčce vývěsních skříněk v Kuřimi 
 Dodatek č. 2  ke smlouvě na dodávku programového produktu ASPI 

Výjimky z dopravního značení 
Nabídka TV pořadu Cyklotoulky 
Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního 
Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního 

4. Organizační složky města 
Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 
Smlouva o provedení uměleckého výkonu 

5. Zprávy z jednání komisí RM 
Zpráva z jednání komise dopravy 
Zpráva z jednání komise zdravého města 
Zpráva z jednání komise stavební 

6. Výroční zprávy o hospodaření za rok 2010 MŠ, ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova  
7. Oprava výtluků na místních komunikacích v Kuřimi v roce 2011 – schválení výzvy 
8. Smlouva o právu k provedení stavby – Město Kuřim a downtown  s.r.o. 
9. Zpracování studie autobusové zastávky Díly za Sv. Jánem 
10. Pořádání běžeckých závodů v lesích města Kuřimi 
11. Restaurace „Kulťas“ – vyhlášení záměru 
12. Informace k dotacím na likvidaci biologického odpadu 
13. Chata v lokalitě Zlobice, Danuše Barboráková, Jindřich Barborák 
14. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
15. Publikace kalendária „KAM v Ku řimi od jara do jara“ 
16. Smlouva o vystoupení hudeb.skupiny Marathón Band 
17. Smlouva o vystoupení taneční skupiny Eso 
18. Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 17. 3. 2011 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 



 
Příloha A.: nesplněné úkoly v mezidobí do 17. 3. 2011. 

 
Přijaté usnesení: 103/2011 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 17. 3. 2011. 
 
Hlasování: pro 4, nepřítomen PaedDr. David Holman. 
 
 
 

2. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
2.1. Zřízení věcného břemene ve prospěch Lidl Česká republika v.o.s. k  pozemkům p.č. 
2635/1, 2636/1, 2642/10, 2642/73, 2642/171, 2642/322, 2642/323, 2642/324 v k.ú. Kuřim 
(Příloha č.2, 2A, 2B, 2C, předkládá starosta města Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. J. Davidová) 
 
V souvislosti s výstavbou prodejny LIDL v Kuřimi byla na základě stavebního povolení č.j. 
14235/výst/2379/2003-Mu do pozemku p.č. 2636/1 k.ú. Kuřim uložena stavba splaškové kanalizace, která měla 
být v budoucnu převedena do majetku města Kuřimi. 
Vedení obchodní firmy Lidl Česká republika v.o.s. (dále jen „Lidl“) se však rozhodlo si kanalizaci ve svém 
majetku ponechat. Po mnoha urgencích ze strany Města Kuřimi ve věci majetkoprávního vypořádání stavby 
uložené v cizích pozemcích bylo město Kuřim  požádáno o zřízení věcného břemene ke stavbou a ochranným 
pásmem dotčeným pozemkům. Ve věci ocenění věcného břemene byl v roce 2009 vypracován znalecký posudek 
č. 2642/85/09, který stanovil hodnotu věcného břemene na částku ve výši 17.590,- Kč a to včetně ochranného 
pásma.  
OMP vyjednal s Lidlem úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 25.000,- Kč bez DPH. 
 
Příloha  A – GP 2678-200/2010 
 
Diskuse: 
K jednání se dostavil p. Kavka. 
p. Zdeněk Kříž se ptá je-li uzavřena smlouva na převod. Je pro navýšení ceny. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení splaškové kanalizace ve 

prospěch obchodní firmy Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, 
PSČ 15800, IČ 26178541, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 
2678-200/2010 na pozemcích 2635/1, 2636/1, 2642/10, 2642/73, 2642/171, 2642/322, 
2642/323, 2642/324 v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 25.000,- Kč bez DPH, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

 
Příspěvek byl předkladatelem stažen z jednání. 
 
 
 
2.2. Eva a Libor Hxxxxx – souhlas s podáním žaloby 
(Příloha č.3, 3A, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
  
Paní Eva Hxxxx, trvale bytem Kuřim, byla na základě nájemní smlouvy ze dne …2009 nájemcem obecního bytu 
v Kuřimi. Nájemní smlouvy byla dlouhodobě uzavírána na dobu určitou tří měsíců. Nájemní vztah skončil dne 
31.12.2009. Dne 21.12.2009 byla pí Hxxxxx písemně vyzvána k prodloužení nájemní smlouvy. Na uvedený 
přípis nereagovala, následně jí tedy byla dne 5. 1. 2010 zaslána výzva k vyklizení bytu do 31.01. 2010. Byt 
nevyklidila a přes příslib úhrady dlužného nájemného ničeho neuhradila. Na tento byt je od 1. 1. 2010 právně 
nahlíženo jako na byt volný. Obsazen je bez právního důvodu. Tímto specifickým případem se zabývalo na svém 
zasedání i zastupitelstvo města, kdy usnesením č. 1078/2010 ze dne 24. 8. 2010 přidělilo ve smyslu čl. 10 odst. 2 
obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 byt manželům Hxxxxxx a doporučilo RM uzavřít s nimi nájemní smlouvu. 
Jelikož za byt není stále placeno a dluh i přes upomínání nájemce narůstá, nepředložil odbor majetkoprávní RM 
nikdy návrh na uzavření nové nájemní smlouvy. 
OMP uvádí ještě následující údaje: 
byt je garsonka o výměře 27,6 m2, žijí v ní dvě dospělé osoby a 4 nezletilé děti 



dluh vůči městu Kuřim byl ke dni 16.03.2011 ve výši xxxxKč (jistina Kč, poplatek z prodlení Kč, úrok 
z prodlení Kč) 
chování rodiny Hladkých je stálým terčem kritiky zejména ze strany společenství vlastníků. 
OMP doporučuje RM řešit nastalou situaci podáním žaloby na vyklizení bytu u příslušného soudu. 
 
Odbor sociálních věcí sděluje k věci následující a vedoucí OSV současně žádá RM při projednávání o slyšení. 
 
Nezl. Dalibor Hxxxx, Nikola Hxxxx, Aneta Hxxxxx, Patrik Hxxxx, trvale Kuřim - sdělení OSV a vyjádření 
OSPOD. 
 
Ve věci shora uvedených nezl. dětí sdělujeme, že rodina žije společně s matkou Evou Hxxxx a Liborem 
Hxxxxxx, v jednopokojovém bytě v Kuřimi. 
Rodina je dlouhodobě ve sledování OSPOD. Při pravidelných návštěvách nebyly nikdy shledány nedostatky při 
péči o nezl. děti. Na jejich výchově se podílí především matka, které byly všechny děti svěřeny od výchovy. Děti 
řádně plní školní docházku, nejmladší Aneta navštěvuje mateřskou školu. Matka s OSPOD spolupracuje, má i 
snahu řešit problémové chování nezl. syna Patrika.  
S matkou byla opakovaně projednávána závažnost situace, do které se svým nezodpovědných chováním 
(opakované neplacením nájmu) rodina dostala. Matka přislíbila, že dluh zaplatí, ovšem příjmy rodiny toto 
nedovolují. Rodina situaci dlouhodobě neřeší a řešení problémů stále oddaluje. 
Matka nezl. dětí, p. Eva Hxxxxx od pondělí 21. 3. 2011 nastupuje do práce, zatím pravděpodobně na dohodu o 
provedení práce jako uklízečka do Restaurace u Mertů, Kuřim. Tato informace nám byla potvrzena majiteli 
podniku. Pan Hxxxx pracuje příležitostně, dle vyjádření p. Hxxxx, stačí rodinu zabezpečit po stránce základních 
životních potřeb, nikoli však hradit bydlení. Rodina byla opakovaně upozorněna na nutnost řešení této situace, 
bylo jí opakovaně poskytnuto i sociální poradenství pro oblast dávek státní sociální podpory a dávek okamžité 
mimořádné pomoci. 
Vzhledem k neexistenci nájemní smlouvy (byla ukončena uplynutím lhůty) a nová nebyla uzavřena, nejsou 
rodině poskytovány , bohužel, ani dávky státní sociální podpory. 
 
Dle aktuálních rozsudků Evropského soudního dvora, nejsou důvodem pro odebrání dětí z rodiny a jejich 
umístění do ústavní výchovy materiální důvody, tedy ani bytová situace rodiny. Důležitá je výchovná a citová 
způsobilost rodičů, právo na rodinný život a právo rodiny žít spolu. 
V tomto případě, by se mělo rodině pomoci a dát jí možnost udržet ji pohromadě. 
Problém je v zabezpečení možnosti jakéhokoliv azylového bydlení pro matku s dětmi, s kterým město 
v současné době nedisponuje. 
Vzhledem k počtu dětí v rodině nemá OSV žádné větší možnosti v zajištění náhradního bydlení v azylových 
domech v nejbližším okolí, došlo by tak navíc k nežádoucímu narušení školní docházky dětí. 
Bohužel takové případy nejsou a nebudou ojedinělé, a bude je třeba dle mého názoru řešit v rámci komunální 
bytové a sociální politiky města a v rámci komunitního plánování sociálních služeb. 
 
Diskuse: 
přítomen Mgr.Kavka a Bc.Sojková 
Mgr. Petr Kavka navrhuje podat žalobu z taktických důvodů. 
Bc. Sojková: bude problém s umístěním dětí, pokud zůstanou bez bydlení. 
p. Kříž navrhuje uzavření smlouvy na dobu určitou cca 1 měsíc, potom případné prodloužení, pokud bude vše 
v pořádku. 
Ing..Štarha je pro podání žaloby 
 
Přijaté usnesení: 104/2011 - RM souhlasí s podáním žaloby u Okresního soudu Brno-venkov proti  Liboru a 

Evě Hxxxxx, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem bude vyklizení bytové jednotky 
v Kuřimi. 

 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Zdeněk K říž), nepřítomen PaedDr. David Holman. 
 
 
 
2.3. Čaněk Josef – změna nájemní smlouvy 
Pan Josef Čaněk, trvale bytem Brno, IČ: 68621787 je nájemcem nebytových prostor č. 841/9 a 846/8 na ul. 
Bezručova čtvrť, v nichž provozuje prodejnu potravin a prodejnu chovatelských potřeb. Nájemní smlouva byla 
uzavřena dne 20.12.1996. Jde o starý typ nájemní smlouvy, kde je v čl. III dohodnuta roční výpovědní lhůta. Pan 



Čaněk žádá novelizovat toto smluvní ustanovení a nahradit je možností výpovědi v tříměsíční lhůtě a ukončení 
nájemního vztahu dohodou. 
OMP doporučuje této žádosti vyhovět, neboť je zcela v souladu s běžnými podmínkami ukončení nájemních 
smluv ostatních nájemců nebytových prostor. 
 
Přítomen: Mgr.Kavka 
 
Přijaté usnesení:  105/2011 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 20.12.1996, jehož 

předmětem je změna podmínek ukončení nájemního vztahu (tříměsíční výpovědní doba) 
s panem Josefem Čaňkem, trvale bytem Brno, IČ: 68621787. 

 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen PaedDr. David Holman. 
 
 
 
2.4. Manželé Bikárovi – rekonstrukce koupelny 
Manželé Ladislav a Mária Bikárovi jsou nájemci bytové jednotky umístěné v I. NP bytového domu. Nájemci se 
stali na základě výměny bytu, kdy původně užívali byt č. 1122/8 umístěný v půdní vestavbě. Nájemci poukazují 
na technicky nevyhovující stav bytu, kdy se v bytu tvoří plísně, rozvody vody jsou zastaralé a „zfušované“, 
zastaralé „wafky“,… Stav bytu si osobně prohlédl Ing. Drago Sukalovský a RNDr. Igor Poledňák, který 
následně navrhl v ZM navýšit rozpočtovou kapitolu – opravy v obecních bytech a každý uvolněný byt opravit. 
OMP oslovil tři firmy s požadavkem na kompletní rekonstrukci bytového jádra, výměnu rozvodů vody a 
instalaci rozvodů topení včetně instalace plynového kotle. Všechny oslovené firmy se zúčastnily prohlídky, dvě 
firmy podali svou nabídku a třetí se rozhodla z důvodů časové zaneprázdněnosti nabídku nepodávat.   
Uchazeči o zakázku: 
a) Rudolf Braithut, Dlouhá 56, Blansko-Klepačov, IČ: 49470167 – cena 161.086,- Kč, 
b) Radek Machát, Rozdrojovice 21, IČ: 66584124 – cena 161.674,- Kč, 
c) Jiří Voráč, Boskovická 10, Brno-Řečkovice, IČ: 67059473 – nabídku nepředložil. 
OMP doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s panem Rudolfem Braithutem, Dlouhá 56, Blansko-Klepačov, IČ: 
49470167 za nabídkovou cenu 160.975,- Kč. 
 
Přítomen: Mgr.Kavka 
 
Přijaté usnesení:  106/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude rekonstrukce 

bytové jednotky č. 821/2 umístěné v I. NP bytového domu se zhotovitelem panem Rudolfem 
Braithutem, Dlouhá 56, Blansko-Klepačov, IČ: 49470167 za cenu 160.975,- Kč. 

 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Zdeněk K říž), nepřítomen PaedDr. David Holman. 
 
 
 
2.5. Ceník pronájmů reklamní tabule v budově MěÚ Kuřim 
V přízemí MěÚ Kuřim (čekárna odboru dopravy) se nachází nevyužitá informační tabule. Na podnět pana 
starosty předkládá OMP návrh ceníku za umístění reklamních materiálů na této ploše, která by měla sloužit 
zejména k propagaci materiálů souvisejících s dopravní tématikou – servisy, pojišťovací produkty, … Platby by 
probíhaly na základě schváleného ceníku přímo na pokladně úřadu.  
 
Příloha č. 1 – návrh ceníku 
 
Přítomen: Mgr.Kavka 
 
Přijaté usnesení: 107/2011 - RM schvaluje ceník za umístění propagačních materiálů na  tabuli v přízemí 

budovy MěÚ Kuřim dle přílohy 
 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen PaedDr. David Holman. 
 
 
 
 
 



2.6. Manželé Gavandovi – žádost o slevu z nájmu  
Paní Hana Gavandová (dříve Humpolíková), trvale bytem Kuřim, se stala v listopadu 2009 nájemcem obecního 
bytu. Nájemcem bytu se stala na základě usnesení RM č. 627/2009 ze dne 4.11.2009, kdy byla schválena 
výměna bytu mezí ní a panem Radkem Danihelem. Po uzavření manželství s panem Tomášem Gavandou 
(červen 2010) se stali ze zákona společnými nájemci bytu oba manželé. Byt byl po předchozím nájemci velice 
zanedbaný (stav bytu má OMP zadokumentován) a noví nájemci se rozhodli byt se souhlasem vlastníka 
rekonstruovat. Práce spočívaly ve změně původního bytové jádra za zděné, rekonstrukci elektroinstalací a 
vodovodních rozvodů a také montáži nové kuchyňské linky. Celkové náklady na rekonstrukci žadatelka doložila 
smlouvami o dílo a fakturami. Výše vložených investic dosáhla částky 219.406,- Kč. Na základě výše uvedeného 
žádají manželé Gavandovi  RM o slevu z nájmu, jejíž výši nijak nespecifikují. 
Předmětnými úpravami došlo ke zhodnocení majetku města Kuřim a proto OMP doporučuje udělit slevu 
z nájmu ve výši 2.000,- Kč/měs. na období 30 měsíců, tj. celkem (60.000,- Kč). Tato částka je daleko nižší než 
prokazatelně vložené investice, které v bytu zůstanou ve prospěch města.  
Předchozí žádost pí Humpolíkové se stejným obsahem projednávala RM na své schůzi dne 10.02.2010 a žádost 
byla stažena z programu.  
 
Příloha č. 2 - fotodokumentace 
 
Přítomen: Mgr.Kavka 
 
Přijaté usnesení:  108/2011 - RM schvaluje slevu z nájemného v bytu č. 1207/1 ve výši 2.000,- Kč/měs. na 

období 30 měsíců nájemcům obecního bytu manželům Tomáši a Haně Gavandovým, oba 
trvale bytem Kuřim, z důvodu odsouhlasené rekonstrukce bytu vlastním nákladem. 

 
 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Zdeněk K říž), nepřítomen PaedDr. David Holman 
 
 
 
2.7. Věra Němcová - informace 
(Příloha č. 4, Předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
RM na své schůzi dne 23.2.2011 pod č. usnesení 70/2011 schválila na základě výše dluhů ke dni 31.12.2010 
výpověď nájmu bytu ve III. NP bytového domu paní Věře Němcové, trvale bytem tamtéž. OMP ještě před 
odesláním výpovědi prověřil výši dluhů u správce bytu (INVESTSERVIS RK s.r.o.) a zjistil, že pí Němcová 
zaplatila dne 25.1.2011 částku ve výši xxxxxxx,- Kč. Platby za leden a únor 2011 byly řádně uhrazeny formou 
SIPO. Dlužná jistina tak ke dni 16.3.2011 činí částku xxxxxx,- Kč a výše tohoto dluhu už neopravňuje 
pronajímatele k udělení výpovědi ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c). Dlužná částka by musela překročit 
trojnásobek měsíčního předpisu, tj. částku – xxxxxx,- Kč. K předmětnému bytu se ovšem ještě váže poplatek 
z prodlení ve výši xxxxxx,- Kč. 
OMP navrhuje prozatím usnesení o výpovědi nerušit a vyčkat, zda-li bude řádná platební morálka trvalejšího 
charakteru. 
 
Přítomen: Mgr.Kavka 
 
 
 
3. Organizační záležitosti města a městského úřadu 
3.1. Uzavření nových  smluv  o výpůjčce vývěsních skříněk v Kuřimi 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje 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.  
Vývěsní skříňky byly 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 některých  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 20  let. 
Uživatelům vývěsních skříněk byl během měsíce února  rozeslán dopis, ve kterém byli upozorněni na skončení 
doby platnosti smluv  s žádosti o písemné stanovisko, týkající se dalšího užívání a  sdělení aktuálního názvu 
organizace, odpovědné osoby zastupující subjekt apod. 
Na OIRR jsou evidovány další dvě žádosti, a to Moravského rybářského svazu a místní organizace TOP 09. 
Žádná organizace z původních  uživatelů o ukončení  užívání skříňky  nepožádala a další volné vývěsky 
v majetku města nejsou k dispozici. 
K projednání v RM jsou předložena navržená usnesení s organizacemi, jejichž zástupci požádali o prodloužení 
užívání vývěsních skříněk dle navržených usnesení. DDM žádá o smlouvy na dobu 3 let, z důvodu podmínek, 
které mají uvedeny ve své zřizovací listině. 
 
Na jednání se dostavil PaedDr. David Holman ve 14,40 hod. 
 
Nám. Osvobození u Kulturního domu : 
 
Přijatá usnesení: 109/2011 - RM schvaluje  uzavření  smlouvy o výpůjčce  vývěsní skříňky na nám. 

Osvobození v majetku Města Kuřimi  s Občanskou demokratickou stranou, místním 
sdružením Kuřim, zastoupené předsedou Ing. Oldřichem Štarhou na dobu 20 let. 

 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman). 
 
Přijatá usnesení: 110/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na nám. 

Osvobození v majetku Města Kuřimi se Sdružením nezávislých kandidátů – ED v Kuřimi, 
zastoupené Ing. Milošem Kotkem a společné užívání se sdružením „Občané důvěřujme 
sobě“, zastoupené RNDr. Igorem Poledňákem na dobu 20 let. 

 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman). 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  uzavření  smlouvy o výpůjčce 2 vývěsních skříněk na nám. Osvobození   

v majetku Města Kuřimi s Městskou knihovnou Kuřim, Popkova 1006, z nichž jedna je 
určena pro užívání Společenského centra Kuřim a druhá pro Městkou knihovnu Kuřim, 
zastoupenou p. Věrou Štěpánovou  na dobu 20 let. 

 
Návrh usnesení na pronájem pro knihovnu – staženo z jednání. 
 
Přijaté usnesení: 111/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na nám. 

Osvobození  v majetku Města Kuřimi s Místní organizací KDU- ČSL v Kuřimi, zastoupenou  
 Ing. Miluší Mackovou a společné užívání s organizací OREL jednota Kuřim, zastoupenou 
p.Vítězslavem Nováčkem na dobu 20 let. 

 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman). 
 
Nám. Osvobození – ( kadeřnictví) : 
 
Přijaté usnesení: 112/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na nám. 

Osvobození v majetku Města Kuřimi  s Domem dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno – 
venkov, Jungmannova 1084, Kuřim, zastoupeným p. Ivou Zejdovou  na dobu 3 let dle 
vlastní žádosti. 

 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman). 
 
Přijaté usnesení: 113/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na nám. 

Osvobození v majetku Města Kuřimi s Centrem sociálních služeb Kuřim,  zastoupeným 
Mgr. Miloslavou Bártovou na dobu 20 let . 

 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman). 
 
 



Ulice Školní : 
 
Přijatá usnesení: 114/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na ul. Školní 

v majetku Města Kuřimi se základní organizací KSČM Kuřim č.1, zastoupenou 
p.Bohumilem Písaříkem na dobu 20 let. 

 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman). 
 
Přijatá usnesení: 115/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na ul. Školní 

v majetku Města Kuřimi s Horolezeckým klubem v Kuřimi, zastoupeným p. Davidem 
Zoufalým na dobu 20 let . 

 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman). 
 
Přijatá usnesení: 116/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na ul. Školní; 

v majetku Města Kuřimi s Domem dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno – venkov, 
Jungmannova 1084, Kuřim , zastoupeným p. Ivou Zejdovou pro kroužek WU-SHU na 
dobu 3 let dle vlastní žádosti. 

 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na ul. Školní v majetku 

Města Kuřimi s Městskou knihovnou Kuřim, Popkova 1006, zastoupenou p. Věrou 
Štěpánovou na dobu 20 let. 

 
Návrh usnesení na pronájem pro knihovnu – staženo z jednání. 
 
 
Přijatá usnesení: 117/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na ul. Školní 

v majetku Města Kuřimi se základní organizací KSČM Kuřim č.2 , zastoupenou p. 
Bohumilem Ježem na dobu 20 let . 

 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman). 
 
Ul. Legionářská ( u žel.viaduktu) : 
 
Přijatá usnesení: 118/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na ul. 

Legionářská v majetku Města Kuřimi s MRC KUŘIMATA, o.s. , zastoupeným p. 
Miloslavou Kollarčíkovou  na dobu 20 let. 

 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman). 
 
Přijatá usnesení: 119/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na ul. 

Legionářská v majetku Města Kuřimi s Tělocvičnou jednotou Sokol Kuřim zastoupenou p. 
Milošem Hejmalou na dobu 20 let. 

 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman). 
 
 
 
3.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě na dodávku programového produktu Automatizovaný 
systém právních informací - ASPI 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá starosta města Ing. D. Sukalovský, vyřizuje M. Svoboda) 
 
Město Kuřim k dnešními dni užívá síťové verze systému ASPI identifikované licenčním kódem PV937. 
Z důvodu změny užívacích práv k systému právních informací ASPI se výše uvedená smlouva  mění a doplňuje 
následovně: 
Stávající obsah databáze ASPI se rozšiřuje o moduly „Komentáře“, „Usnesení vlády“, „KalkulačkyASPI“ a 
„StejnopisASPI“.  
Počet licenčních klíčů se zvyšuje na 20. 



Aktualizace databáze ASPI bude nadále prováděna jako roční dílčí plnění v cyklu on-line prostřednictvím 
Internetu (rozdílová aktualizace dat týdně/denně). 
Součástí předmětu plnění se nově stávají dvě samostatné licence ASPI. 
 
Všechna tato doplnění a rozšíření budou součástí roční aktualizační ceny, která se nově stanovuje ve výši 
24.000,- Kč. Pro srovnání za minulý rok jsme zaplatili 32.488,-Kč. Tímto dodatkem dosáhneme roční úspory 
8.488,- Kč, při rozšíření stávajících služeb. Zejména dojde k navýšení současně připojených uživatelů k serveru 
z původních 10 na 20 a možnost využít další dvě volné licence pro instalaci ASPI např. na notebooky. Dále pak 
dojde k rozšíření o výše uvedené moduly informačního systému a  budou kratší intervaly prováděných 
aktualizací tohoto systému. V ceně aktualizace je domluveno i proškolení všech uživatelů ASPI. 
 
Příloha č. 1: Dodatek č. 2 smlouvy č. S-2785/97/AKX 
Příloha č. 2: Smlouva č.S-278597AKX 
Příloha č. 3: Dodatek č.1 smlouvy č. S-2785/97/AKX 
 
Přijatá usnesení: 120/2011 - RM schvaluje dodatek číslo 2 ke Smlouvě č. S-2785/97/AKX na dodávku 

programového produktu ASPI, mezi městem Kuřim a společností Wolters Kluwer ČR, a.s. 
se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, PSČ 130 00. 

 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
3.3. Výjimky z dopravního značení 
(Přílohy č. 7A, 7B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje: Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim obdržel žádost o výjimku z dopravního značení od právnické osoby – 
AGROSTYL s.r.o. Kuřim 
Jedná se o povolení výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka Srpek . 
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 žadateli 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.  
Po projednání v radě města bude následovat vydání rozhodnutí ve věci . 
 
Příloha č. 1 
Údaje o žadateli a důvod 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. 
 
Přijatá usnesení: 121/2011 - RM schvaluje povolení výjimky ze zákazu vjezdu dopravní značky B 11 zákaz 

vjezdu všech motorových vozidel u rybníka Srpek, pro vozidla společnosti AGROSTYL 
spol. s r.o., Zámecká 959, Kuřim IČ 46902627, dle přílohy. 

 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
3.4. Nabídka TV pořadu Cyklotoulky 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Na město Kuřim se obrátil zástupce televize PUBLIC TV p. Karel Borkovec s tím, že natáčí cyklus Cyklotoulky 
s Michalem Jančaříkem o městech v ČR. Jedná se o pořad v délce cca 15 minut, bude vysílán 14krát. 
Moderátor M. Jančařík by navštívil město, formou rozhovorů s vedením města by představil zajímavosti ve 
městě. Součástí nabídky je zpracování DVD s natočeným pořadem včetně převodu majetkových autorských 
práv, bude tedy možné DVD dále prodávat ve městě. 
Finanční spoluúčast na projektu je 25.000,- Kč + DPH. K natáčení by došlo pravděpodobně v měsíci dubnu. 
Veškeré informace o televizi jsou k dispozici na www.publictv.cz. 



 
Návrh usnesení:  RM souhlasí s natočením pořadu o městě Kuřimi v rámci pořadu Cyklotoulky s Michalem 

Jančaříkem na PUBLIC TV za cenu 25.000,- Kč bez DPH, hrazené z ORG 9001. 
 
Hlasování: pro 0, proti 2 (Ing.Sukalovský, PaedDr. Holman), zdrželi se 3 (p. Kříž, Ing. Štarha, p. 
Koláček). 
 
 
 
3.5. Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá starosta města Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. J. Davidová) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá zprávu o činnosti  v roce 2010. 
 
Odbor majetkoprávní v loňském roce mimo činností uvedených v tabulce a průběžného vymáhání pohledávek 
splnil tyto úkoly:  
 
• Příprava provozu Welness Kuřim (VŘ na managera, založení společnosti, příprava marketingu, poradenství 

Ing. Sojkovi) 
• mimosoudní vyřízení sporu mezi městem Kuřim (OIRR) a ing. Ivanem Kutínem 

 
• zajištění veřejné zakázky na výběr nového dodavatele el. energie a plynu pro budovy v majetku města 

včetně přípravy elektronické aukce 
• majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou "Cyklostezka Kuřim - Malhostovice, II. a III etapa"– 

cyklostezka byla „vybudována“ omylem na pozemcích, které nebyly ve vlastnictví obce Malhostovic, což 
byla dotační podmínka 

• vyřizování veškeré agendy související s umístěním automatu na mléko na náměstí 1. května 
 
Příloha A: tabulka 
 
 
 
3.6. Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
(Příloha č. 10, 10A, 10B ,předkládá J. Koláček, zpracovala: vedoucí odboru životního prostředí Ing. J. Sikorová) 
 
Odbor životního prostředí předkládá zprávu o činnosti za rok 2010. 
 
V uvedeném období plnil odbor životního prostředí úkoly v souladu s organizačním řádem. V jeho činnosti 
nevznikly žádné závažné problémy, jak konstatovala i kontrola krajského úřadu ze dne 23.2.2010. Za Ing. Bořka 
nastoupil od 1.4.2010 na pozici referenta státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Vidlák. Od vzniku odboru 
v roce 2003 je to již 4 pracovník na této pozici. V oblasti samosprávy náš obor nadále plnil úkoly Projektu 
Zdravé město,  např. organizoval Fórum Zdravého města o 10 nejpalčivějších otázek a organizoval 6. ročník 
„Medových dnů v Kuřimi“. Dvě pracovnice odboru zajišťovaly chod komise životního prostředí a komise 
Zdravé město (Sikorová, Střítežská). Referenti (Střítežská, Hamřík) řešili odchyty psů a jejich umístění 
v útulcích. Odbor se nad rámec svých povinností postaral o  balkónovou výsadbu úřadu. Pracovníci odboru byli 
pověřeni dozorem nad akcí „Revitalizace vodní nádrže Srpek“ včetně jejího slavnostního otevření  a realizací 
protihlukového valu na Podlesí. Bylo vypracováno nové nařízení o komunikacích, které se nebudou v zimním 
období udržovat. V oblasti nakládání s odpady byly uzavřeny smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení a byla 
navázána spolupráce s  firmou REVENGE a.s. o sběru textilního odpadu. V roce 2010 nebylo postaveno žádné 
nové dětské hřiště, ale byla provedena výměna několika drobnějších atrakcí, které dosloužily a velkého herního 
prvku na sídlišti Loučky.  
Celkově se OŽP podařilo získat dotační prostředky ve výši 6 562 588 Kč, z toho 6 502 087 Kč z Operačního 
programu Životní prostředí a 60 501 Kč z Programu Péče o Krajinu. O novinkách z témat životního prostředí 
odbor pravidelně informoval občany formou článků ve Zlobici, zprávami v kabelové televizi nebo v hlášeních 
v rozhlase (aktuální zprávy o nalezených psech). Shrnutí činnosti státní správy a samosprávy je podrobněji 
řešeno v přílohách. 
 
 
 



Diskuse: 
1.místostarosta stahuje příspěvek z jednání, bude předložen na příští schůzi RM 
p.Kříž. požaduje konkrétněji zhodnotit vykonávané činnosti 
 
 
 
3.7. Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního za rok 2010 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje vedoucí odboru Ing. F. Macek) 
 
Odbor stavební a vodoprávní předkládá zprávu o činnosti od 1.1.2010 do 31.12.2010. 
 
Z personálního hlediska nedošlo na odboru k žádným změnám. Odbor tvoří 5 pracovníků včetně vedoucího. Tři 
pracovníci zajišťují činnost obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu dopravního, jeden 
pracovník činnost speciálního stavebního úřadu vodoprávního a jeden pracovník zajišťuje administrativní servis.   
V loňském roce byly na obou úsecích odboru provedeny kontroly ze strany Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje. Kontrola obecného stavebního úřadu proběhla 25.2.2010, kontrola vodoprávního úřadu proběhla 24 .6. 
2010. Při kontrolách nebyly shledány žádné závažné nedostatky a bylo konstatováno, že výkon státní správy na 
obou úsecích odboru je na dobré úrovni. 
 
Příloha č. 1 Tabulka ukazatelů činnosti stavebního a vodoprávního odboru 
Tabulka poskytuje srovnání roků 2007 až 2010, kdy platí nový stavební zákon. Z tabulky je patrný trvalý pokles 
počtu vydaných rozhodnutí (řádek č. 3), který odráží pravděpodobně vyvrcholení ekonomické krize v minulých 
dvou letech a s ní související pokles výstavby. Pokles je zřejmý v podstatě ve všech sledovaných ukazatelích, 
kromě počtu územních souhlasů (řádek č. 9), který byl ovlivněn výstavbou splaškové kanalizace v Jinačovicích. 
250 územních souhlasů zde bylo vydáno na domovní kanalizační přípojky. Drobný nárůst je pak také v počtu 
kontrolních prohlídek (řádek č. 13), které se týkají především staveb povolených po 1.1.2007 (podle nového 
stavebního zákona). Potěšitelný je i počet zkolaudovaných bytů (řádek č. 16), kde se odrazila zejména masivní 
výstavba bytů a rodinných domů v České. Do budoucna je třeba v tomto ukazateli počítat s výrazným poklesem.  
Pokles ve výběru správních poplatků (řádek č. 17) je pak přímo úměrný poklesu vydaných rozhodnutí. Souhlasy 
(územní, k ohlašovaným stavbám a kolaudační) stále ještě nejsou zpoplatněny, novela zákona o správních 
poplatcích se již delší dobu připravuje. 
 
 
 

4. Organizační složky města 
4.1. Zpráva o činnosti  a hospodaření Městské knihovny Kuřim za rok 2010, 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá p. Jiří Koláček, vyřizuje V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM zprávu o činnosti Městské knihovny za rok 2010 a žádám o její projednání a schválení.   
 
Návrh usnesení: RM schvaluje Zprávu o činnosti hospodaření  Městské knihovny Kuřim za rok 2010. 
 
O usnesení nebylo hlasováno, RM zprávu projednala. 
 
 
 
4.2.  Smlouva o provedení  uměleckého výkonu 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. Koláček, vyřizuje V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu  s Agenturou Championship Music – Lukáše Rychtaříka , která zajišťuje 
koncerty skupiny Xindl X. Vzhledem k částce, která je vyšší než 50.000 Kč žádám RM o projednání a schválení 
smlouvy. 
 
Příloha č. 1 : Smlouva  o provedení uměleckého výkonu 
 
Přijatá usnesení: 122/2011 - RM schvaluje Smlouvu s Agenturou Championship Music – Lukáše Rychtaříka 

na vystoupení skupiny Xindl X  dne 17.6.2011 na nádvoří zámku v Kuřimi  
 
Hlasováno: pro 5. 



5. Zprávy z jednání komisí RM 
5.1. Zápis z jednání komise dopravy dne 7.3.2011 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis  z  jednání komise dopravy  ze dne 7. 3. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 123/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 7. 3. 2011, 

schvaluje bod č. 1a nesouhlasí s body č. 3 a 6 dle přílohy. 
Diskuse:  
p.Holman – nesouhlasí s bodem č. 6 - připravujeme náhradní výrazně efektivnější řešení, spojené se zklidněním 
dopravy a parkováním na Podlesí. 
 
Hlasování: pro 5. 
 
 
 
5.2. Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá PaedDr. D. Holman, vyřizuje Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 24. 2. 2011. Projednávána byla témata: 
Příprava veřejných diskusí na téma: 
a) Záměr rekonstrukce Společenského centra – kulturní dům  
b) Záměr výstavby sportovní haly 
Různé 
 
Příloha : Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 24.2.2011 
 
Přijaté usnesení: 124/2011 - RM schvaluje zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze 

dne 24. 2. 2011 v bodě č. 1. 
Hlasování: pro 5. 
 
 
 
5.3. Zápis komise stavební ze dne 23. 2. 2011  
(Příloha č. 16, 16A, překládá Ing. O. Štarha, vyřizuje : Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 23. 2. 2011 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob a investiční akce města – zejména 
barevné řešení zateplení ZŠ Jungmannova, projektová dokumentace mostu přes Kuřimku a realizace 
protihlukového valu na Podlesí. 
 
Příloha: zápis z jednání 
 
Přijatá usnesení: 125/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 23. 2. 2011, 

schvaluje body č.3, 4, 5, 6 dle zápisu. 
 
Hlasování: pro 5. 
 
 
 

6.Výroční zprávy o hospodaření za rok 2010 a návrh na rozdělení 
zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 do fondů dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. 
(Příloha č.17, 17A, 17B, 17C, 17D, předkládá J. Koláček, vyřizuje: Mgr. H. Němcová) 
 



Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová a ředitelé základních škol zřizovaných Městem Kuřimí Mgr. 
Richard Mach a Mgr. Stanislav Plchot, předložili Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm.e) 
zřizovací listiny, výroční zprávu o hospodaření za rok 2010  (viz přílohy VZoH škol).  
Současně ředitelé základních škol požádali o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření (dále ZVH) 
do fondů (viz přílohy).   
Ředitelka mateřské školy o rozdělení ZVH nepožádala, protože za účetní období roku 2010, z důvodu čerpání 
finančních prostředků z rezervního fondu k časovému překlenutí rozdílu mezi výnosy a náklady ve výši 
65 458,61 Kč, má  ZVH příspěvkové organizace hodnotu 0,00 Kč (zdůvodnění viz VZoH). 
Poznámka: 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy jejího 
hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, aby část svého rezervního 
fondu použila k posílení svého investičního fondu .  
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 do fondů: 
Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace: 
ZVH je 366 000,00 Kč 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: a) Fond rezervní   216 000,00 Kč 
 b) Fond odměn   150 000,00 Kč 
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno –venkov, příspěvková organizace: 
ZVH je 183 214,82 Kč 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů:  a) Fond rezervní     36 643,82 Kč 
     b) Fond odměn   146 571,00 Kč 
 
Přílohy: 
Výroční zprávy o hospodaření za rok 2010. 
Žádosti o souhlas s rozdělením ZVH do fondů. 
 
 
Přijatá usnesení: 126/2011 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2010 Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 
 
Hlasování: pro 5. 

 
Přijatá usnesení: 127/2011 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2010 Základní 

školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 
 
Hlasování: pro 5. 
 
Přijatá usnesení: 128/2011 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2010 Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 
 
Hlasování: pro 5. 
 
Návrh usnesení: 129/2011 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření  Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2010 a jeho 
rozdělení do fondů dle návrhu. 
a) Fond rezervní    216 000,00 Kč 
b) Fond odměn    150 000,00 Kč 

 
Hlasování: pro 5. 
 
Přijatá usnesení: 130/2011 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření  Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2010 a jeho rozdělení 
do fondů dle návrhu. 
a) Fond rezervní      36 643,82 Kč 
b) Fond odměn    146 571,00 Kč 

 
Hlasování: pro 5. 
 



7. Oprava výtluků na místních komunikacích v Kuřimi v roce 2011“ - 
schválení výzvy 
(Příloha č.18, 18A, 18B, 18C ,předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. D. Ševčíková) 
 
Na opravu místních komunikací v Kuřimi vyčlenilo Zastupitelstvo města  Kuřimi na rok 2011 částku 1.000.000,- 
Kč, ORG 9021 0000 00. OIRR zpracovalo výzvu a návrh smlouvy o dílo pro zahájení zadávacího řízení, který 
předkládáme RM ke schválení současně s návrhem hodnotící komise. 
Termín dokončení oprav – do   31. 5. 2011. 
Hodnotícím kritériem je pouze výše nabídkové ceny.  
 
Přílohy: výzva, návrh SOD, návrh hodnotící komise 
 
Přijatá usnesení  131/2011 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „Oprava výtluků na 

místních komunikacích v Kuřimi  v roce 2011“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a 
jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Diskuse: 
p.Holman – žádá oslovit cíleně další novou firmu, která pro město Kuřim zatím nepracovala. 
 
Hlasování: pro 5. 
 
 
 

8. Město Kuřim a downtown s.r.o. – Smlouva o právu k provedení stavby 
(Příloha č.19, 19A, 19B, 19C, předkládá: Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
Obchodní firma downtown s.r.o. má záměr postavit polyfunkční dům „DOWNTOWN“ na ul. Tyršova v Kuřimi. 
Jedná se o novostavbu na jižním okraji města. Dům bude mít 4 nadzemní podlaží s komerčními a kancelářskými 
prostory, malé technické podlaží a dvoupodlažní obytnou střešní nástavbu. Pod objektem bude otevřená 
parkovací plocha. Stavba bude propojena se stávajícím chodníkem v ul. Hojerova lávkou pro pěší v úrovni 1. NP 
objektu – viz příloha A,B.  Tato spojovací lávka bude procházet přes obecní pozemky parc.č. 2635/1, parc.č. 
2636/1 a 2642/10 v k.ú. Kuřim. Na základě výše uvedeného je pro další stavební řízení nutné uzavřít „Smlouvu 
o právu k provedení stavby“. V příloze C odbor majetkoprávní předkládá  RM návrh smlouvy. 
 
Příloha A, B, C 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby č. 2011/B/0009 s obchodní 

firmou downtown s.r.o., IČ 27734749 se sídlem Kuřim, Vontská 1454, PSČ 664 34. 
 
Příspěvek byl stažen z jednání. 
 
 

9. Zpracování studie autobusové zastávky Díly za Sv. Janem  
(Příloha č.20, překládá: Ing. O. Štarha, vyřizuje: Ing. V. Indrová) 
 
Na základě projednání v komisi dopravy a RM bylo vyžádáno předložení cenových nabídek na zpracování studie 
autobusové zastávky Díly za Sv. Janem ve 3 variantách. 
Na OIRR byly doručeny 3 cenové nabídky na zpracování studie : 
 
Ing. Petr Jarolím…… 14 700,- Kč není plátce DPH 
Ing. Radomil Jaroš… 24 000,- Kč vč. DPH 
Ing. Ladislav Klobása 19 650,- Kč vč. DPH 
 
RM je předloženo  ke  schválení  vyčlenění finančních prostředků z ORG Projekty a studie ve výši  15 000 Kč. 
 
Přijaté usnesení:  132/2011 - RM souhlasí s vyčleněním částky 14.700,- Kč z  ORG Projekty a studie na 

zpracování studie „ Autobusová zastávka Kuřim, Díly za Sv. Janem“ ve 3 variantách. 
 
Hlasování: pro 5. 
 



 

10. Žádost o pořádání běžeckých závodů v lesích města Kuřimi  
(Příloha č.21, 21A, 21B, předkládá: Ing. D. Sukalovský, vyřizuje: Ing. J. Sikorová) 
 
Slovan Podlesí pořádá každoročně sérii běžeckých závodů s názvem „Kuřimská běžecká liga“, která tu má 
mnoholetou tradici (dříve je organizoval Ivoš Peřina a David Holman). Tyto závody nejsou pro les zátěžové, 
běžci vždy po sobě uklidili, proto odbor ŽP nemá námitek k jejich organizování i letos a jako státní správa dá 
souhlas s jejich konáním. 
 
Přijaté usnesení:  133/2011 - RM schvaluje konání běžeckých závodů seriálu “Kuřimská běžecká liga“ na 

pozemcích města, včetně lesních. 
 
Hlasování: pro 5. 
 
 
 

11. Restaurace „Kulťas“ – vyhlášení záměru  
(Příloha č.22, 22A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka 
 
RM vyhlásila svým usnesením č. 612/2010 ze dne 01.12.2010 záměr na pronájem restaurace v KD Kuřim na 
nám. Osvobození. Záměr byl zveřejněn dne 06.12.2010 a lhůta pro podávání nabídek skončila dne 22.12.2010. 
Následně byl RM předložen na schůzi dne 23.12.2010 k projednání materiál s návrhem na výběr nového 
nájemce. RM výběr nového nájemce odložila. Občerstvení návštěvníků kulturních akcí je momentálně 
zajišťována formou smlouvy o spolupráci s obchodní firmou CASUS BRNO spol. s r.o., která je uzavřena na 
dobu určitou do 25.04.2011. Firma zajistila na základě smlouvy tyto rekonstrukční práce: opravy poškozených 
zdí, malování, oprava elektroinstalace, montáž nových svítidel, položení koberce, montáž barového pultu. Město 
uhradilo za provedené práce částku 147.600,- Kč. Tyto investice zůstanou v restauraci i po ukončení smluvního 
vztahu s firmou CASUS BRNO. 
OMP navrhuje zrušit usnesení RM č. 612/2010 ze dne 01.12.2010, kterým byl vyhlášen záměr na pronájem 
nebytového prostoru restaurace „Kulťas“ a vyhlásit nový záměr. Dáváme též ke zvážení, jakou formou záměr 
prezentovat. Zda ho zveřejnit pouze obvyklým způsobem v rámci města, tj. úřední deska, rozhlas, kabelová 
televize nebo rozjet masivnější kampaň v regionálním tisku a realitních inzercích. 
 
Příloha č. 1 – záměr na pronájem 
 
Přijaté usnesení: 134/2011 - RM ruší usnesení č. 612/2010 ze dne 01.12.2010. 
 
Hlasování: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 135/2011 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (restaurace „Kulťas“) 

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

 
Hlasování: pro 5. 
 
 
 

12. Informace k dotacím na likvidaci biologického odpadu 
(Příloha č.23, 23A, zpracovala: Ing. J. Sikorová) 
 
Města jako původci odpadů podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech, musejí předcházet vzniku odpadů. Jedním 
z těchto opatření je i třídění odpadu na využitelné složky, které se dají dále zpracovávat. Již delší dobu se 
uvažuje o legislativní změně zákona, kdy by městu jako původci odpadů vznikla povinnost třídit i biologicky 
rozložitelné odpady. Pokud by tato verze novelizace zákona o odpadech byla schválena, tak bychom stáli před 
otázkou kde vzít peníze na zavedení odděleného sběru a likvidace bioodpadu. 
Ředitel CTS Kuřim, Ing. Tomšů v současné době řeší projekt na získání dotací z Operačního fondu kapitoly 4.1. 
nakládání s odpady.  Jeho vizí je zakoupit svozový vůz a 400 ks popelnic na tento druh odpadu. Počet odpadních 
nádob by však řešil pouze odvoz bioodpadu z určité části města, např. z Dílů u Sv.Jána. Tento projekt podle 
zpracovatele žádosti Davida Hyslera pracujícího pro firmu Myland s.r.o, by se dal rozšířit i o kompostéry 



k rodinným domům (celkově však žádost nesmí přesáhnout 20 tis. Euro, což je  4 900 000 Kč, poněvadž 
podnikatel může čerpat pouze tzv. veřejnou podporu de minimis). Podmínkou udržitelnosti projektu je min. pět 
let využití zakoupených prostředků na třídění. Kompostéry by proto musely být robustní (něco jako nabízí např. 
firma Lesoservis z dřevěné kulatiny, viz foto). Anketou by se musel zjistit zájem občanů, jelikož však bychom 
mohli nakoupit jen cca 200 ks kompostérů (již zmíněná hranice de minimis po odečtení nákladů na svozový vůz 
a 400 ks odpadních nádob), připadá v úvahu řešit tímto způsobem  např. sídliště Podlesí s čistě rodinnými domy 
se zahradou. Navíc bychom kompostéry nemuseli dávat úplně zdarma pokud bychom šli cestou spolupráce 
s CTS jako podnikatelským subjektem. Cena za kompostér by byla spíše symbolická (např. 10% ceny, což by 
právě pokrývalo financování projektu městem), tak aby to pro občany bylo stále výhodné se do projektu 
přihlásit, ale zároveň je to motivovalo, aby se o kompostér starali.  
Nebo by město mohlo jít cestou vlastního projektu (pak je omezeno pouze nejnižší přípustnou cenou v projektu - 
tedy 500 000 Kč) a zahrnout do něj např. i výstavbu vlastní kompostárny (v současné době má CTS pronajatý 
silážní žlab v Čebíně).  
 
Uvažované dotace měly mít vypsanou výzvu v březnu, ta se sice poněkud opozdila, nicméně pokud by město 
chtělo získat dotace z této výzvy, je třeba si ujasnit, co by městu přineslo největší výhody. Jedná se zřejmě už o 
poslední výzvu z OPŽP pro Českou republiku v nakládání s odpady a řada srovnatelných měst se na tuto výzvu 
připravuje. 
 
 
 
 

13. Chata v lokalitě Zlobice – Danuše Barboráková, Jindřich Barborák 
(Příloha č.24, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje J. Chaloupková) 
 
Danuše a Jindřich Barborákovi, oba trvale Kuřim, uzavřeli s městem Kuřim smlouvy, jejichž předmětem je 
pronájem lůžek v objektu chaty ev.č. 216 v k.ú. Malhostovice do 31.3.2011.  
Jelikož jmenovaní nemají kde bydlet, žádají město o prodloužení pronájmu do 30.4.2011. 
 
Přijaté usnesení: 136/2011 - 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 30.4.2011 za stejných podmínek. 

 
Hlasování: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 137/2011 - RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0002 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 do 30.4.2011 za stejných podmínek. 

 
Hlasování: pro 5. 
 
 
 

14. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
(Příloha č.25, 25A, 25B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová 
 
Název (předmět) zakázky: „Wellness Kuřim – venkovní skluzavka“ 
Evidenční číslo zakázky : D-OIRR-2011-003 
 
V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města provedl OIRR zadávací řízení na dodávku a 
montáž venkovní skluzavky pro WELLNESS Kuřim. 
Cenovou nabídku podaly 2 firmy : 
 
Pořadí Název firmy IČ : Cena s DPH 
1 Stanislav Stuchlík – Akvaplast, Nábřežní 400, 

747 87 Budišov nad Bud. 
10625739 1.117.200,- 

2 BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 
Týniště nad Orlicí 

64791661 1.162.800,- 

 



 
Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek doporučuje hodnotící komise radě města uzavřít smlouvu o dílo na  
akci „Wellness Kuřim – venkovní skluzavka“ s firmou BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, IČ: 64791661  v celkové hodnotě  1.162.800,- Kč vč. DPH. 
 
Přílohy : zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, smlouva o dílo 
 
RM respektuje doporučení výběrové komise, která doporučuje uzavření smlouvy s druhou firmou 
v pořadí z důvodu lepší reference  
 
Přijatá usnesení: 138/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BAZENSERVIS, s.r.o., 

Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 64791661  na realizaci zakázky „Wellness 
Kuřim – venkovní skluzavka“ za cenu 1.162.800,- Kč. 

 
Hlasování: pro 5. 
 
 
 

15. Publikace kalendária sportovních, kulturních a společenských akcí 
města Kuřim – „KAM v Ku řimi od jara do jara“  
(Příloha č.26, předkládá a vyřizuje PaedDr. David Holman) 
 
V roce 2006 město vydalo 16 str. barevnou brožuru formátu A5 s kalendáriem společenského života ve městě 
(přehled tradičních i nových kulturních, sportovních a společenských akcí). Doporučuji, aby podobná publikace 
vždy alespoň jednou za 2-4 roky doplnila tradiční informační média, z nichž žádné nenabízí tak ucelený přehled 
společenského života ve městě. I „obvykle dobře informovaný“ čtenář si při nahlédnutí do obsahu brožury 
uvědomí, že se v Kuřimi děje nemálo zajímavých akcí , o jejichž konání dosud nic netušil. Brožura je i 
prezentací města, které naprostou většinu těchto akcí finančně podporuje. A i z toho důvodu by mělo mít město 
zájem, aby se občané o těchto akcích dozvěděli a účastnili se jich. 
Náklady na základě poptávkového řízení, ve kterém byli osloveni 3 grafici a 4 tiskárny: 
Grafická příprava: 8.000 Kč + DPH 
Tisk: 15.000 Kč + DPH 
Distribuce: 3 000 Kč 
Odhadovaný příjem z inzerce: cca 3 – 8 tis. Kč. 
Na přípravě textových podkladů se podílí komise Zdravého města. S žádostí o poskytnutí podkladů byli osloveni 
všichni organizátoři kulturního, společenského a sportovního života ve městě, o jejichž aktivitách ve městě víme. 
Publikace bude následně distribuována do schránek kuřimských domácností, na Wellness Kuřim, městskou 
knihovnu a na radnice okolních obcí. 
 
Přijatá usnesení:  139/2011 - RM schvaluje zhotovení a distribuci informační brožury „KAM v Kuřimi od 

jara do jara“ za celkové náklady do výše  26.000 Kč + DPH, bude hrazeno z ORG 1006. 
 
Hlasování: pro 3, zdrželi se 2  (Jiří Koláček, Zdeněk K říž). 
 
 

16. Smlouva o vystoupení hudební skupiny Marathón Band 
(Příloha č.27, 27A, překládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje: Mgr. A. Zimmermannová) 
Dne 26. 3. 2011 se uskuteční XVI. reprezentační ples města Kuřimi. Po výborných loňských zkušenostech 
s kapelou Marathón Band navrhujeme radě města uzavřít smlouvu opět s touto kapelou. Cena činí 30.000,- Kč a 
bude uhrazena z ORG 9001 – kulturní akce města. 
Příloha: Smlouva o vystoupení hudební skupiny 
 
Přijatá usnesení: 140/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vystoupení hudební skupiny Marathón 

Band na XVI. reprezentačním plese města Kuřimi s Dušanem Mathonem, Pod Rozhlednou 
1873, 760 01, Zlín. 

 
Hlasování: pro 5. 

 



17. Smlouva o vystoupení taneční školy Eso 
(Příloha 28, 28A, překládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
Dne 26. 3. 2011 se uskuteční XVI. reprezentační ples města Kuřimi. Jako předtančení navrhujeme vystoupení 
taneční školy Eso. Délka vystoupení je v rozsahu dvou tanečních vstupů. Cena činí 4.000,- Kč a bude uhrazena 
z ORG 9001 – kulturní akce města. 
Příloha: Smlouva o vystoupení taneční školy 
 
Přijatá usnesení: 141/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vystoupení taneční školy Eso na XVI. 

reprezentačním plese města Kuřimi s Taneční školou Eso, zastoupenou Ing. Jindřichem 
Vláčilem, Brno. 

 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
18. RŮZNÉ 
18.1. Vyvěšení moravské vlajky 
Starosta navrhuje, aby byla dne 5. 7. 2011 vyvěšena před Městským úřadem Kuřim moravská vlajka a navrhuje 
přijmout v této věci usnesení RM. 
 
Přijatá usnesení:  142/2011 – RM souhlasí s vyvěšením moravské vlajky dne 5. 7. 2011. 
 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM ve 16,40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk K říž 
 
 
 
V Kuřimi dne 23. 3. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 17. 3. 2011 
Příloha č.2, 2A, 2B, 2C, Zřízení věcného břemene ve prospěch Lidl Česká republika v.o.s. k   

pozemkům p.č. 2635/1, 2636/1, 2642/10, 2642/73, 2642/171, 2642/322, 
2642/323, 2642/324 v k.ú. Kuřim 

Příloha č.3, 3A, 3B  Manželé Hladcí – souhlas s podáním žaloby 
Příloha č. 4,   Věra Němcová - informace 
Příloha č. 5   Uzavření nových  smluv  o výpůjčce vývěsních skříněk v Kuřimi 



Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C Dodatek č. 2 ke smlouvě na dodávku programového produktu  
Automatizovaný systém právních informací - ASPI 

Přílohy č. 7A, 7B   Výjimky z dopravního značení 
Příloha č. 8   Nabídka TV pořadu Cyklotoulky 
Příloha č. 9, 9A   Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 
Příloha č. 10, 10A, 10B;  Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
Příloha č. 11, 11A  Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního za rok 2010 
Příloha č. 12, 12A  Zpráva o činnosti  a hospodaření Městské knihovny Kuřim za rok 2010 
Příloha č. 13, 13A  Smlouva o provedení  uměleckého výkonu 
Příloha č. 14, 14A  Zápis z jednání komise dopravy dne 7.3.2011 
Příloha č. 15, 15A  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
Příloha č. 16, 16A  Zápis komise stavební ze dne 23. 2. 2011  
Příloha č.17, 17A, 17B, 17C, 17D Výroční zprávy o hospodaření za rok 2010 a návrh na rozdělení zlepšeného 

výsledku hospodaření za rok 2010 do fondů dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

Příloha č.18, 18A, 18B, 18C Oprava výtluků na místních komunikacích v Kuřimi v roce 2011“ - 
schválení výzvy 

Příloha č.19, 19A, 19B, 19C Město Kuřim a downtown s.r.o. – Smlouva o právu k provedení stavby 
Příloha č.20   Zpracování studie autobusové zastávky Díly za Sv. Janem  
Příloha č.21, 21A, 21B,  Žádost o pořádání běžeckých závodů v lesích města Kuřimi 
Příloha č.22, 22A   Restaurace „Kulťas“ – vyhlášení záměru 
Příloha č.23, 23A   Informace k dotacím na likvidaci biologického odpadu 
Příloha č.24   Chata v lokalitě Zlobice – Danuše Barboráková, Jindřich Barborák 
Příloha č.25, 25A, 25B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „ Wellness Kuřim – venkovní  

skluzavka 
Příloha č.26 Publikace kalendária sportovních, kulturních a společenských akcí města  

Kuřim – „KAM v Ku řimi od jara do jara“ 
Příloha č.27, 27A   Smlouva o vystoupení hudební skupiny Marathón Band 
Příloha 28, 28A   Smlouva o vystoupení taneční školy Eso 
 


