
Z á p i s   č í s l o  08/2011 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne  6. 4. 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 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
Starosta zahájil jednání ve 14,05 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
Později se dostavil:  PaedDr. D. Holman 
 
 
Program jednání: 

1. Plnění usnesení 
 

2. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
Zřízení věcného břemene 
Nájemní smlouvy 
Bytové záležitosti 
Uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 
 

3. Organizační záležitosti města a městského úřadu 
 Návrh složení hodnotící komise k veřejné zakázce „Technologické centrum, spisová služba..“ 
 Návrh členů výběrové komise „Dodávka informační technologie a vybavení pro ZŠ Kuřim“ 

Rozhodnutí o přidělení zakázky „Oprav soc.zařízení MŠ“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky „Stravovací provoz MŠ“ 
Wellness Kuřim – šatní skříňky pro venkovní provoz 
Zpracování studie „Okružní křižovatka Podlesí“ 
Zpráva o činnosti odboru finančního za rok 2010 
Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského 
Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 

  
4. Organizační složky města 

Zpráva o činnosti CTS Kuřim, s r.o. za rok 2010 
Zpráva o činnosti JSDH Kuřim za rok 2010 
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 

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

6. Tržní řád – návrh nařízení obce 
 
7. Smlouva o provedení uměleckého výkonu 

 
8. Majetkoprávní úkony  

E.ON Energie – produkt Jistota 2012 
Manželé Samkovi – poskytnutí bytu 
Schválení dalších členů Byt.družstva Sv.Ján Kuřim, družstvo 

 
9. Zápis z komise stavební ze dne 12. 1. 2011 

 
10. Technická studie „Kuřim - jižní obchvat“ – aktualizace projektové dokumentace 

 
11. Peněžitý dar 

 
12. Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 31. 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 31. 3. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 143/2011 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 31. 3. 2011. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 ( PaedDr. D. Holman). 
 
 
2. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
2.2. Vymáhání pohledávek – rámcová smlouva 
 
V souladu s V N I T Ř N Í  S M Ě R N I C Í Rady města Kuřim č. 4/2008 o vymáhání pohledávek města Kuřimi 
byl na OMP předán soubor pohledávek, jejichž zaplacení se nepodařilo odboru dopravy MÚ Kuřim docílit.  
Dle článku 5 výše uvedené směrnice má OMP povinnost předat pohledávky města Kuřimi (dle přílohy) 
k vymáhání soudnímu exekutorovi.  
OMP po zkušenostech z minulých let rozděluje pohledávky  střídavě mezi  2 soudní exekutory, a to  Mgr. Ing. 
Josefa Cingroše, Vodní 7,  Brno a JUDr. Petra Kociána,Veveří 125, Brno, se kterými úspěšně spolupracuje a 
kteří jsou městu Kuřim ochotni vyjít vždy vstříc. Oba  uvedení soudní exekutoři byli OMP doporučeni ke 
spolupráci zastupiteli města. 
Vzhledem ke skutečnosti, že jmenný seznam dlužníků není možno podle daňového řádu - z.č. 280/2009 Sb. 
zveřejňovat (ani pro účely rady města) a opakované uzavírání smluv o poskytnutí právní pomoci a provedení 
exekuce stejného znění obě smluvní strany administrativně zatěžuje, předkládá OMP ke schválení  text 
„Rámcové smlouvy“, na dobu určitou - do konce  roku 2011 a  v případě jejího schválení, budou pohledávky ze 
strany OMP ex. úřadu  po tuto dobu předávány pouze formou předávacího protokolu.  
V případě jakékoli nespokojenosti s prací exekutora rámcová smlouva  nezavazuje město k  povinnosti  nové 
pohledávky exekutorovi po dobu platnosti smlouvy předávat, pouze deklaruje základní povinnosti smluvních 
stran včetně  stanovení  výše odměny exekutora za sepsání návrhů na nařízení exekuce. Tato úhrada je následně 
vyúčtována povinnému. 
 
RM je ke schválení předkládána „Rámcová smlouva  o provedení exekuce“ s JUDr. Petrem  Kociánem. Smlouva 
s Mgr. Ing. Josefem Cingrošem bude předložena samostatně. 
 
Příloha B – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 144/2011 - RM schvaluje uzavření „Rámcové smlouvy  o provedení exekuce“ ve věci 

vymáhání pohledávek města Kuřimi s JUDr. Petrem  Kociánem, Exekutorský úřad Brno – 
venkov, Veveří 125, 616 45 Brno. Smlouva bude uzavřena do 31.12. 2011. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 ( PaedDr. D. Holman) 
 
 
 
2.3. Manželé Koneční – smlouva na dobu neurčitou 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Manželé Oldřich a Jindřiška Koneční, oba trvale bytem Kuřim, jsou společnými nájemci bytu č. 897/11. Nájemci 
tohoto bytu jsou od 1 4. 2005. Doposud s nimi město opakovaně uzavíralo smlouvy na dobu určitou. Podle čl. 8 
obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 o volných bytech v majetku města a bytových náhradách mohou po šesti 
letech bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat pronajímatele o změnu nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou. Svou žádostí podanou dne 21. 3. 2011 takto učinili. 
OMP změnu nájemní smlouvy doporučuje, neboť nájemci své povinnosti plní řádně a nejsou dlužníky města. 
 
Přijaté usnesení:  145/2011 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 897/11, 

manželům Oldřichu a Jindřišce Konečným, oba trvale bytem Kuřim, na dobu neurčitou. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 ( PaedDr. D. Holman). 
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2.4. Roman Vaněrka – smlouva o prodeji podniku 
(Příloha č.3, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 21.03. 2011 byla uzavřena smlouva o prodeji podniku mezi Ing. Petrem Padělkem, trvale bytem  Brno, IČ: 
67058485 (prodávající) a Romanem Vaněrkou, trvale bytem Kuřim, IČ: 68034172 (kupující), jejímž předmětem 
je BUFET U JULINKY, který je umístěn v nebytovém prostoru č. 839/10, I. NP bytového domu č.p. 839 – 844 
na ul. Bezručova čtvrť. Účinností této smlouvy tj. 1. 4. 2011 přecházejí veškerá práva a povinnosti na 
kupujícího. Pan Vaněrka tedy bude od  1. 4. 2011 vystupovat vůči městu jako nový nájemce nebytového 
prostoru č. 839/10. 
 
Přijaté usnesení:  146/2011 - RM bere na vědomí uzavření smlouvy o prodeji podniku mezi panem Ing. 

Petrem Padělkem, trvale bytem Brno, IČ: 67058485, a panem Romanem Vaněrkou, trvale 
bytem Kuřim, IČ: 68034172, jejímž předmětem je prodej podniku „BUFET U JULINKY“. 
Jedná se o nebytový prostor č. 839/10 umístěný v I. NP bytového domu č,p. 839-844 na ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 ( PaedDr. D. Holman). 
 
 
 
3.Organizační záležitosti města a městského úřadu 
3.1.Návrh složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce 
D-KÚ-2011-001  
(Příloha č. 5, 5A, 5B., překládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje M. Svoboda) 
 
Název (předmět) zakázky: „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu 
ORP Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2011-001 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM byl zajišťujícím odborem – odbor kancelář úřadu 
připraven text výzvy a zadávací dokumentace k projektu schválenému MVČR, Odborem strukturálních fondů 
pod registračním číslem žádosti projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06730. Tento text výzvy a zadávací dokumentace 
byl schválen dne 28.2.2011 Radou města č.5 pod číslem usnesení 96/11. Zajišťující odbor navrhuje složení 
hodnotící komise a komise pro otevírání obálek uvedené v příloze č.1. 
 
Příloha č.1: Návrh složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek 
Příloha č.2: Text usnesení RM č.96/11 
 
Na jednání se dostavil PaedDr. D. Holman 
 
Přijaté usnesení:  147/2011 - RM jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise a komise pro otevírání 

obálek k veřejné zakázce „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní 
integrace úřadu ORP Kuřim“, dle přílohy. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
2.5. Město Kuřim a downtown s.r.o. – Smlouva o právu k provedení stavby 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, 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“. OMP navrhuje uzavřít smlouvu za poplatek ve výši 12.000,- Kč včetně DPH 20%. 
Příloha A, B, C, v příloze C předkládáme RM návrh smlouvy. 
 
Z. Kříž: podává návrh na vypracování smlouvy o smlouvě budoucí k věcnému břemeni o zaplacení kauce ve 
výši hodnoty věcného břemene. RM žádá OMP o předložení smlouvy do příští schůze RM Kuřimi. 
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Přijaté usnesení: 148/2011 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby č. 2011/O/0014 
s obchodní firmou downtown s.r.o., IČ 27734749, se sídlem Kuřim, Vontská 1454, PSČ 664 
34, dle přílohy C. 

 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 
Na jednání se dostavila Mgr. M. Bártová, proto se o bodu 4.3. jednalo předčasně. 
 
4.3. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Příloha č.16, 16A, 16B, 16C, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci březnu 2011 se uvolnila garsoniera v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 30.3.2011. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět.  
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 2/2011 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 2/2011 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 25. 3. 2011 
 
Přijaté usnesení:  149/2011 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
3.2. Návrh členů výběrové komise a výzvy k podání nabídek k zahájení zadávacího řízení na 
výběr dodavatele. 
(Příloha č.6, 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. H. Němcová) 
 
Název (předmět) veřejné zakázky: „Dodávka informační technologie a vybavení pro ZŠ Kuřim“ 
 
Evidenční číslo zakázky (registrační číslo projektu):  CZ.1.07/1.4.00/21.0989    
 
Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace získala, na základě 
předloženého projektu, finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 
Inovace ve vzdělávání, a to v celkové výši 2 045 000,- Kč. Finanční prostředky budou dle schváleného projektu 
využity na individualizaci a inovaci výuky (čtenářská gramotnost, cizí jazyky, využívání ITC, matematika, 
přírodní vědy, finanční gramotnost), další vzdělávání pedagogů a prevenci rizikového chování.  
V první fázi bude vypsaná veřejná zakázka na dodávku informační technologie a vybavení.  
Rada města Kuřimi č. 36/2010 ze dne 1. 12. 2010 usnesením 621/2010 udělila příspěvkové organizaci souhlas, 
aby vystupovala jako zadavatel v případě veřejné zakázky neinvestičního charakteru financované z prostředků 
evropských dotací z projektu „EU peníze školám“. Dále usnesením 622/2010 uložila řediteli školy postupovat 
při zadávání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a 
Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách Města Kuřimi. Z tohoto důvodu 
ředitel školy Mgr. Richard Mach žádá radu města o schválení členů a náhradníků hodnotící komise a schválení 
znění výzvy k podání nabídek. Návrhy členů i znění výzvy prokonzultoval s panem Markem Svobodou a zaslal 
k vyjádření starostovi města Ing. Sukalovskému. 
Ředitel školy navrhuje členům hodnotící komise dva termíny možného konání výběrového řízení, a to 20. 4. 
2011 nebo 27. 4. 2011. Konečný termín konání výběrového řízení bude stanoven dle časových možností členů 
hodnotící komise. 
 
Přílohy : Návrh členů a náhradníků hodnotící komise  

Textová část  zadávací dokumentace včetně krycího listu nabídky     
 
Na jednání se dostavil M.Svoboda 
 
Přijaté usnesení:  150/2011 - RM souhlasí s návrhem členů a náhradníků hodnotící komise na akci „Dodávka 

informační technologie a vybavení pro ZŠ Kuřim“ ve složení dle návrhu. 
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RM Kuřimi žádá opravit ve výzvě: 
- záruční podmínky: nezadávat, dát jako podmínku do smlouvy. 
- nabídková cena 80% 
- cena hodiny servisu 20% 
- garance odborné pomoci – bude jako podmínka smlouvy  
Příspěvek opraví M. Svoboda 
 
Přijaté usnesení:  151/2011 - RM schvaluje Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 

příspěvkové organizaci zahájení zadávacího řízení na akci „Dodávka informační technologie 
a vybavení pro ZŠ Kuřim“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky se změnou.  

Z jednání odešel J. Koláček 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 ( J. Koláček). 
 
 
 
8.2. Manželé Samkovi – poskytnutí bytu na dobu určitou do 06.05. 2011 
 
RM svým usnesením č. 106/2011 ze dne 23.03.2011 rozhodla o rekonstrukci bytu č. 821/2, jehož nájemci jsou 
manželé Samkovi (Bikárovi). Vzhledem k rozsahu a náročnosti prací bude byt neobyvatelný a proto pan Bikár 
požádal o pomoc při řešení této situace. Pro dva zletilé členy rodiny zajistil ubytování u příbuzných a známých. 
Čtyři další osoby zůstávají bezprizorní (dvě dospělé osoby a dvě nezletilé děti). Město Kuřim má v současné 
době volné garsonky na Wolkerově ulici. 
OMP doporučuje ubytovat rodinu po dobu rekonstrukce v jedné z garsonek na Wolkerově ul. s tím, že nájemné 
bude hrazeno ve výši předpisu v bytu na nám. Osvobození. Rekonstrukce bytu č. 821/2 bude probíhat v době od 
07.04.2011 do 06.05.2011. 
 
Na jednání se dostavila Mgr. J. Davidová, Mgr. P.Kavka 
Na jednání se dostavil J. Koláček 
 
Přijaté usnesení:  152/2011 - RM souhlasí s užíváním bytové jednotky umístěné v domě na Wolkerově ul. 

manžely Ladislavem a Máriou Samkovými, oba trvale bytem Kuřim, po dobu rekonstrukce 
bytové jednotky č. 821/2. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
3.3.Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Oprava soc. zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská“ 
( Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Oprava soc. zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská“ 
Evidenční číslo zakázky : D-OIRR-2011-002 
 
V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města provedl OIRR zadávací řízení na realizaci díla 
„Oprava soc. zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská“. 
Cenovou nabídku podalo 7 firem: 
 

Pořadí Název firmy Cena bez DPH Cena s DPH 
 
 1 

TROIA AREA s.r.o., Cejl 58/72, Brno 490.424,87 583.605,60 

2 Aleš Iša, Zábranského 1, Brno 590.901,26 703.172,50 
3 Kompletstav Letovice s.r.o., Českobratrská 

136, Letovice 
632.859,66 753.103,- 

4 DOLP s.r.o., Bednářova 30a, 619 00 Brno 668.700,84 795.754,- 
5 AQUA-GAS s.r.o., Berkova 92, Brno 905.787,40 1.077.887,- 
6 PŘEMYSL VESELÝ stavební a inž. činnost 

s.r.o.,  
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno 

984.231,10 1.171.235,- 

Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek doporučuje hodnotící komise radě města uzavřít smlouvu o dílo na  
akci „Oprava soc. zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská“ s firmou TROIA AREA s.r.o., Cejl 58/72, Brno, 
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IČ: 283 31 176 v celkové hodnotě 583.605,60 Kč vč. DPH. Smlouva o dílo bude uzavřena mezi zhotovitelem a 
 příspěvkovou organizací  Mateřská škola Kuřim. 
 
Přílohy : zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 153/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou TROIA AREA s.r.o., Cejl 

58/72, Brno, IČ: 283 31 176, na realizaci zakázky „Oprava soc. zařízení MŠ Komenského a 
MŠ Zborovská“ za cenu 583.605,60 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
3.4.Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Stravovací provoz MŠ Komenského“ 
(Příloha č.8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Stravovací provoz MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo zakázky:  D-OIRR-2011-001 
 
V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města provedl OIRR zadávací řízení na realizaci díla 
„Stravovací provoz MŠ Komenského“. 
Cenovou nabídku podaly 4 firmy: 
 

Pořadí Název firmy Cena bez DPH Cena s DPH 
1 Pozemstav Brno, a.s., Masarykova č.o.31, 

č.p.427, 656 22 Brno 
2.747.732,- 3.297.278,- 

2 PM Realstav s.r.o., U Lihovaru 522,  
679 21 Černá Hora 

2.766.758,- 3.320.110,- 

3 PŘEMYSL VESELÝ stavební a inž. činnost 
s.r.o., Pražákova 1000/60,  
619 00 Brno 

3.165.206,- 3.798.247,- 

4 PRIVILEG, spol. s r.o., Bezručova 17a, 602 00 
Brno 

3.196.005,- 3.835.206,- 

 
Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek doporučuje hodnotící komise radě města uzavřít smlouvu o dílo na  
akci „Stravovací provoz MŠ Komenského“ s firmou Pozemstav Brno, a.s., Masarykova č.o.31, č.p.427, 656 22 
Brno, IČ: 005 30 832 v celkové hodnotě 3.297.278,- Kč vč. DPH. Smlouva o dílo bude uzavřena mezi 
zhotovitelem a  příspěvkovou organizací  Mateřská škola Kuřim. 
 
Přílohy: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, smlouva o dílo 
 
PaedDr. D. Holman: Kdo byl v hodnotící komisi za opozici a nedostavil se ? 
 
Přijaté usnesení:  154/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Pozemstav Brno, a.s., 

Masarykova 427/31, 656 22 Brno, IČ: 005 30 832, na realizaci zakázky „Stravovací provoz 
MŠ Komenského“  za cenu 3.297.278,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
3.5. „WELLNESS Kuřim – šatní skříňky pro venkovní bazén“ - schválení výzvy. 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Na základě schváleného rozpočtu města na rok 2011 byla zpracována výzva, návrh smlouvy o dílo a návrh 
hodnotící komise pro zadávací řízení na uvedenou akci.  
Předpokládané náklady na dodávku šatních skříněk pro venkovní bazén jsou do 500.000,- Kč vč. DPH. 
Z rozpočtu města bylo vyčleněno 2.000.000,- Kč na revitalizaci prostoru venkovního bazénu. Již byl vybrán  
dodavatel skluzavky. Dalším krokem bude dodávka hřiště pro nejmenší u dětského brouzdaliště. 
Termín dodání: 31. 5. 2011. 
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OIRR se zástupci WELLNESS Kuřim zpracovalo výzvu a návrh smlouvy o dílo pro zahájení zadávacího řízení, 
který předkládáme RM ke schválení současně s návrhem hodnotící komise. Doručení nabídek do 10. 3. 2011.  
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.    
Přílohy: výzva, návrh SOD, návrh hodnotící komise 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „WELLNESS Kuřim – šatní 

skříňky pro venkovní bazén“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a 
náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Příspěvek byl stažen z jednání. 
RM žádá o doplnění počtu a rozměrů skříněk a o předložení na příští schůzi RM. 
 
 
 
3.6. Zpracování studie „Okružní křižovatka Podlesí“  
(Příloha č.10, překládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. V. Indrová) 
 
V současné době je zpracovávána projekční kanceláří Ing. Jiří Bajer projektová dokumentace pro stavební 
povolení na akci „Obratiště autobusů Podlesí“. K řešenému projektu obratiště autobusů vznikl z podnětu p. 
Pančíka návrh na variantní řešení - okružní křižovatky na příjezdové komunikaci do Podlesí v místě napojení ul. 
Šmeralova, s umístěním autobusové zastávky před kruhovým objezdem. 
Ing. Jarolím na základě požadavku člena komise dopravy p. Pančíka předložil situační návrh s umístěním 
okružní křižovatky, který byl 23. 3. 2011 předběžně projednán se společnosti KORDIS JMK, spol. s .r.o. a 
odborem dopravy KÚ JMK. Jednání se účastnil Ing. Štarha, p. Pančík a projektant. Ing. Jarolím byl na základě 
zápisu z RM 23.3.2011 požádán o předložení cenové nabídky na zpracování studie přestavby stávající 
křižovatky s ul. Šmeralova na okružní křižovatku s možností otáčení autobusů, včetně umístění autobusové 
zastávky před touto křižovatkou. Ing. Petr Jarolím předložil cenovou nabídku ve výši  16 100,- Kč (není plátce 
DPH)  
 
RM je předloženo ke schválení vyčlenění finančních prostředků z ORG Projekty a studie ve výši  16 500 Kč. 
 
Přijaté usnesení:  155/2011 - RM souhlasí s vyčleněním částky 16.500,- Kč z  ORG Projekty a studie na 

zpracování studie „Okružní křižovatka Podlesí“. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
3.7. Zpráva o činnosti odboru finančního za rok 2010 
(Příloha č. 11, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, vyřizuje Ing. A. Varmužka) 
 
Na odboru finančním pracuje v současné době 7 zaměstnanců. Vedle vedoucího jsou to dále: 
 
hlavní účetní 
příjmová účetní 
referentka poplatky a inventarizace 
referentka poplatky pohledávky 
mzdová účetní 
pokladna a sklad 
 
V roce 2010 došlo na OF k jedné personální změně a to v obsazení místa referenta poplatků a inventarizace. 
Odbor zajišťuje veškeré účetní práce, provádí správu místních poplatků, spravuje rozpočet města, provádí 
inventarizaci a zabezpečuje pokladnu. 
Jediná větší kontrola na odboru v roce 2010 – audit a přezkum hospodaření nezávislým auditorem, skončila 
s výrokem „bez výhrad“ a nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
Během roku 2010 bylo poprvé účtováno dle nových metod, souvisejících s probíhající účetní reformou, tento 
nelehký úkol je prozatím zvládán bez větších komplikací. 
Odbor zpracovává kvartálně výsledky hospodaření pro jednání RM a ZM, pololetně zprávu o stavu pohledávek 
města a jednou ročně sestavuje závěrečný účet hospodaření města, tyto materiály obsahují velké množství 
informací, proto je tato zpráva o činnosti stručnější. 
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3.8. Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Trtílková) 
 
Odbor obecní živnostenský úřad předkládá zprávu o činnosti za období od 01.01. 2010 do 31.12. 2010. 
V  uvedeném období plnil odbor úkoly v  souladu s organizačním řádem, příslušnými právními předpisy, 
s požadavky nadřízených složek a vedení města. 
 
V průběhu roku 2010 nedošlo na odboru k žádným personálním změnám. Živnostenský zákon však byl opět 
několikrát novelizován (živnostenský zákon patří k nejčastěji novelizovaným právním předpisům v ČR), což 
znamenalo zvýšené nároky na samostudium a školení zaměstnanců, a především registrační úkony, kterých se 
účastnili všichni zaměstnanci odboru, vč. kontrolorů (přidělování identifikačních čísel provozovnám - cca 700 
podnikatelům). Provázáním živnostenského rejstříku s Centrálním registrem osob a Rejstříkem trestů vyplynuly 
další povinnosti pro zaměstnance registrace, tzv. ztotožňování osob, což je velmi pomalá a náročná práce, kdy 
posuzujeme či dohledáváme ve spolupráci např. s cizineckou policií, evidencí obyvatel nebo s podnikateli data, 
která pak vkládáme do živnostenského rejstříku a tím ztotožňujeme nebo naopak oddělujeme jednotlivé 
subjekty. Tento úkol se začal realizovat koncem roku 2010, jeho stěžejní část však bude prováděna v roce 2011 
(technické důvody programu). Pracovnice registrace mimo výše uvedené byly povinny provést z důvodu novel 
živnostenského zákona několik druhů transformací živností. 
 
Kontrolní pracovníci se zaměřili v roce 2010 na označení sídel právnických osob a provozoven dle 
živnostenského zákona v obci Hvozdec, Rozdrojovice a Jinačovice. V rámci Dohody s ČOI provedli 12 
společných kontrol na vybraných provozovnách v našem správním obvodu. 
 
Nedílnou součástí Zprávy o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu je tabulka Ukazatele činnosti 
odboru, která sleduje vývoj podnikání v našem správním obvodu za poměrně dlouhý časový úsek, a to za období 
od 01.01. 2003 do 31.12. 2010. 
 
V oblasti školství jsme v roce 2010 vykonávali státní správu ve stanoveném rozsahu jako obec s rozšířenou 
působností,  u 14 škol a školských zařízení. Pro ředitele těchto škol a školských zařízení a zaměstnance školních 
jídelen  jsme zorganizovali v uplynulém roce 3 školení.  
V oblasti samosprávy školství byly plněny požadavky dle pokynů vedení města. Na MŠ a ZŠ byla provedena 
kontrola majetku škol dle inventarizace k 31.12. 2009 – závady nebyly zjištěny. Mimo uvedeného byly 
vykonávány další činnosti spojené se správou škol a školských zařízení, vycházející z příslušných právních 
předpisů a požadavků nadřízených složek.  
 
OŽÚ spravuje také agendu spojenou s evidencí zemědělských podnikatelů dle zák. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
v platném znění. Dne 29.01. 2010 provedli zaměstnanci KrÚ JmK – krajského živnostenského úřadu na OŽÚ 
v Kuřimi kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí na úseku  zemědělského podnikatele. Nebylo zjištěno 
žádné pochybení, ani postup v rozporu s příslušnými právními předpisy, proto nebyla uložena žádná nápravná 
opatření. 
Příloha: Ukazatele činnosti odboru – OŽÚ 
 
 
 
3.9. Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, předkládá J. Koláček, vyřizuje 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. 1 pracovník zastává 
úkoly samosprávy a 4 pracovníci plní z větší části úkoly státní správy. Na činnost státní správy se zaměřila 
kontrola krajského úřadu dne 23.2.2010 a neshledala  žádné závažné problémy. 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 (stejný počet pracovníků se vystřídal i na pozici referenta odpadů a ovzduší), 
nejnovější pracovníci Ing. Vidlák a DIS. Filková na odpadech a ovzduší se však dobře zapracovali. V oblasti 
samosprávy náš obor nadále plnil úkoly Projektu Zdravé město,  např. připravil Fórum Zdravého města o 10 
nejpalčivějších otázek a organizoval 6. ročník  „Medových dnů v Kuřimi“, dvě referentky plnily úkoly tajemnic 
komisí. 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 zajištěním 
všech podkladů pro realizaci 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 
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2010 nebylo postaveno žádné nové dětské hřiště, ale byla provedena výměna několika drobnějších atrakcí, které 
dosloužily a velkého herního prvku na sídlišti Loučky.  
Dalším úkolem našeho odboru byla příprava projektu a ostatních dokumentů pro žádosti o dotace.  Městu Kuřim 
se tak v oblasti životního prostředí 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).  
Nejpalčivější otázkou nadále zůstává problematika opuštěných zvířat. Dva referenti našeho odboru cca ve 40 
případech museli zajistit odchyt psa, jeho ošetření, identifikování, vyhlášení  v městském rozhlase, případně i 
vylepení upoutávky a pokud se nenašel majitel, tak i jeho umístění v útulku. Jelikož město nemá smlouvu 
s žádným takovýmto zařízením, nebylo vždy jednoduché umístit psa, ke kterému se nikdo nehlásil, protože 
Kuřim disponuje pouze záchytným kotcem na 48h. Nejproblematičtější jsou případy v sobotu a neděli, protože 
oba naši pracovníci nejsou z Kuřimi a spolupráce s policií nebo inspektorem veřejného pořádku v podstatě 
neexistuje. Rok od roku problematika zatoulaných psů narůstá a stává se tak neudržitelné, aby ji řešili pracovníci 
odboru životního prostředí. 
Shrnutí činnosti státní správy a samosprávy je podrobněji řešeno v přílohách. 
 
 
 
4. Organizační složky města 
4.1. Zpráva o činnosti CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2010 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. L. Tomšů) 
 
Firma v uplynulém období hospodařila ziskově, nemá nedoplatky na sociálním ani na zdravotním pojištění a 
zaměstnanci dostávají mzdu vždy v řádném výplatním termínu. 
V uplynulém roce se firma zaměřila především na snížení provozních nákladů a zefektivnění činnosti.  
 
 rok Obrat bez DPH Podíl města v % 
2001 6 932 113 ? 
2002 7 715 690 71 
2003 9 051 006 62 
2004 10 608 117 52 
2005 12 347 906 53 
2006 12 101 295 65 
2007 13 258 863 67 
2008 18 540 398 79 
2009 21 670 282 75 
2010 21 648 632 79 
 
Podařilo se plně vytížit jak kontejnerová vozidla, tak i techniku pro údržbu zeleně.  
Narůstá jak objem zakázek pro zametací a kropící vůz, tak i pro techniku zabezpečující zimní údržbu.Rozšířili 
jsme zimní údržbu ( díky „chodníkové novele“) o všechny chodníky na území města.  Firma investovala do 
nákupu techniky ( 1 ks  MULTICAR M25 4x4 se sypačem a radlicí, 1 ks Man – lanový nosič kontejnerů, 1 ks 
Man – hákový nosič kontejnerů s hydraulickou rukou,1 ks Ford Tranzit ), do obměny a rozšíření dílenského 
vybavení, pokračovala v celkové opravě areálu Sv. Čecha 600 ( položení panelové plochy, reorganizace 
sběrového dvora, sešrotování vysloužilých stavebních buněk a pořízení zánovních, vybudování skladu 
posypového materiálu, vše v hodnotě cca 400 tis. Kč). 
Převážnou část nákupů jsme financovali z vlastních prostředků. Pouze vozidlo Man s HR je hrazeno formou 
leasingu. 
Mimořádnými splátkami se nám podařilo předčasně splatit úvěr ze září 2009 již srpnu 2010, čímž jsme jenom na 
úrocích ušetřili cca 122 000,00 Kč.  
 

rok 2007 2008 2009 2010 
Výnosy 13 258 863 18 540 398 21 670 282 21 648 632 
Náklady 12 517 259 18 088 937 20 033 274 20 423 023 
Výsledek  (+/-) ( před zdaněním) 741 604 451 461 1 637 008 1 225 609 

 
 
Postupně se snažíme rozšířit aktivity firmy o další činnosti ( třídění druhotných surovin a jejich následný prodej, 
svoz odpadního skla ), a to jak pro město, tak i další zákazníky. 
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Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Hospodářský výsledek ( po zdanění ) 1 063 170,00 Kč 
Rezervní fond ( dle zakladatelské listiny )       35 000,00 Kč 
Nerozdělený zisk  1 028 170,00 Kč 
 
Na jednání se dostavil Ing. L. Tomšů 
Z. Kříž : co plánujete s nerozděleným ziskem?  
Ing. L. Tomšů: nerozdělený zisk bude použit na rozvoj firmy, nákup techniky. 
Z. Kříž: jak je řešen vztah k pozemku na ul.Havlíčkové? Mělo by se smluvně ošetřit. 
 
RM ukládá Mgr. J. Davidové přípravu smlouvy o využívání pozemku pro CTSK (SSO Havlíčkova), která 
bude předložena jako příspěvek na další schůzi RM. 
 
Ing. D. Sukalovský: co se týče odměny pro Ing. L. Tomšů, navrhuji částku .....Kč. 
 
Přijaté usnesení: 156/2011 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti CTSK s.r.o. za rok 2010. 
Přijaté usnesení:  157/2011 - RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku CTSK s.r.o. za rok 2010, dle 

zápisu. 
Přijaté usnesení: 158/2011 - RM stanovuje odměnu jednateli CTSK s.r.o. za rok 2010 ve výši dle zápisu. 
 
Hlasováno o všech usneseních současně: pro 5. 
 
 
4.2. Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim za rok 2010 
(Příloha č. 15, překládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) předkládá zprávu o činnosti za rok 2010. 
Sbor dobrovolných hasičů má 70 dospělých členů (53 mužů a 17 žen) a 41 mladých hasičů ve věku do 18-ti 
let. Výchova mládežnických kolektivů je na velmi dobré úrovni a družstva se na všech soutěžích (liga mládeže, 
okresní a krajská kola celostátních her) pohybují na čelních místech.  
Zásahová jednotka byla v roce 2010 povolána k  45 zásahům, z toho 29 zásahů bylo přímo v Kuřimi.  
Kromě hašení požáru a řešení mimořádných událostí je používána technika JSDH Kuřim i k dalším činnostem, 
např. ke zdobení vánočních stromů, k technické pomoci při řezání stromů atd. 
 
Jednotka se schází na výcvik jednou týdně, při kterém se provádí: školení a přezkušování řidičů, odborná 
příprava velitelů a strojníků, školení na vysokozdvižnou plošinu PVP 27, školení na dýchací přístroje, kondiční 
jízdy a školení na obsluhu požární techniky. 
Zásahová jednotka má 27 členů a je zařazena jako JPO 3/II, v systému Požárního poplachového plánu JmK 
s tím, že se počítá s výjezdem dvou družstev o sníženém stavu 1 + 3 do 15 minut od obdržení výzvy (na základě 
zákona o požární ochraně). 
 
Celkově je možno konstatovat, že JSDH Kuřim se postupně koncepčně dovybavuje tak, aby se neustále 
zvyšovala akceschopnost této jednotky a zároveň byli také členové jednotky vybaveni potřebnými ochrannými 
prostředky, které ochrání jejich zdraví a životy při zásazích. V roce 2010 bylo proto zakoupeno následující 
vybavení: 2 dýchací přístroje, 2 přilby Gallet včetně svítilen, 5 zásahových obleků, 10 zásahových rukavic a byly 
provedeny servisní prohlídky na vozidle CAS T815 a plošině PVP-27. 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat za dobrou spolupráci a podporu samosprávě města. Je třeba zdůraznit, že 
veškerá činnost hasičů v našem městě je čistě dobrovolná bez jakéhokoli nároku na odměnu a zásahová 
jednotka SDH Kuřim je Hasičským záchranným sborem JmK hodnocena velice dobře.  
 
 
 
5. Zprávy z jednání komisí RM 
5.1.Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, předkládá PaedDr. D. Holman, vyřizuje Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 17. 3. 2011. Projednávána byla témata: 
Příprava Dne Země 
„KAM v Kuřimi – od jara do jara“ 
Různé: pracovní skupina pro zlepšování městských webových stránek 
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Příloha č.1: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 17. 3. 2011 
Příloha č.2: Návrhy úprav webových stránek města 
 
Přijaté usnesení: 159/2011 - RM bere na vědomí zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města 

Kuřimi ze dne 17. 3. 2011. 
Hlasováno: pro 5 
. 
 
 
6. Tržní řád – návrh nařízení obce 
Tržní řád - návrh nařízení obce Kuřim 
(Příloha č. 18, 18A,18B, 18C, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Usnesením RM č. 55/2011, ze dne 09.02. 2011, byl tajemnici úřadu uložen úkol předložit návrh Tržního řádu 
města Kuřimi, a to v termínu do 30.04. 2011. Tímto příspěvkem předkládáme první verzi Nařízení města Kuřimi 
– Tržní řád a žádáme o jeho připomínkování. Po zapracování připomínek bude předloženo RM Nařízení - 
Tržní řád ke schválení. 
 
Zpracovala: Mgr. A. Trtílková 
 
Ing. D. Sukalovský: žádá členy RM o zaslání připomínek přímo Mgr. A. Trtílkové. 
 
 
 
7. Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
(Příloha č. 19, předkládá J. Koláček, vyřizuje V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s agenturou ATRIBUT, která zajišťuje koncerty zpěvačky Věra 
Špinarové. Vzhledem k částce, která je vyšší než 50.000 Kč žádám radu města o schválení smlouvy.  
Koncert je plánovaný na 19.10. 2011 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny technické 
požadavky smlouvy. 
Příloha č. 1: Smlouva  o provedení uměleckého výkonu 
 
Přijaté usnesení: 160/2011 - RM schvaluje Smlouvu s agenturou ATRIBUT na vystoupení Věry Špinarové 

dne 19.10. 2011 v sále KD v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
8. Majetkoprávní úkony 
8.1. E.ON Energie – produkt JISTOTA 2012 
(Příloha č.20, 20A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost E.ON Energie, a.s. oslovila město Kuřim s nabídkou produktu JISTOTA 2012. Tento produkt 
zajišťuje, že městu Kuřim bude v roce 2012 dodávána silová elektřina za ceny, které jsou v nabídce. Nebudeme 
tedy odkázáni na burzovní výkyvy cen. Platnost nabídky E.ONu je do 15.04. 2011. 
OMP doporučuje přijetí této nabídky. 
 
Příloha – znění nabídky 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka 
 
Přijaté usnesení:  161/2011 - RM souhlasí s akceptací nabídky společnosti E.ON Energie, a.s., kdy městu 

Kuřim bude od 01.01. 2012 do 31.12. 2012 účtován produkt JISTOTA 2012 v cenách dle 
přílohy. 

Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 ( J. Koláček, Z. Kříž). 
 
 
 
 

 11



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, 2D, překládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje 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 GP 2678-200/2010 
 
Na jednání se dostavila Mgr. J. Davidová 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje zvýšit částku za jednorázovou úhradu na 50.000,- Kč nebo uzavřít nájem.smlouvu. 
 
Přijaté usnesení:  162/2011 - 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. 

Hlasováno: pro 4 , zdržel se 1 ( Z. Kříž). 
 
 
 
8.3. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 10 v domě č.p. 1468 ul. Hojerova 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:  163/2011 - RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností spojených 

s členstvím v bytovém družstvu z manželů Mgr. Martina a PharmDr. Jany Švejdových, oba 
trvale bytem Kuřim, na Evu Bauerovou, trvale bytem Brno, k bytové jednotce č. 10 v domě 
v Kuřimi a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1468/10 budoucímu členu 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ: 
26277212 – Evě Bauerové, trvale bytem Brno. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
9. Zápis komise stavební ze dne 12. 1. 2011 
(Příloha č. 21, 21A, překládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 12. 1. 2011 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob, žádosti OMP. Dále byla předložena 
studie města – návrh přeřešení nám. 1.května a studie soukromého investora – hotel u WELLNESS Kuřim. 

 
Příloha: zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 164/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 12. 1. 2011 

v bodech 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Hlasováno: pro 5 
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10. Technická studie „Kuřim - jižní obchvat“ – aktualizace projektové 
dokumentace 
(Příloha č.22, 22A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Firma HBH Projekt spol. s r.o. zpracovala pro město Kuřim v prosinci 2008 technickou studii „Kuřim – jižní 
obchvat“.  V průběhu  jednávání  s ostatními organizacemi (Jihomoravský kraj, Ředitelství silnic a dálnic, 
Ministerstvo dopravy, apod.) vznesly tyto subjekty námitky ke zpracované studii a požadují další  doplnění této 
dokumentace, aby byly k dispozici další údaje. 
Firma HBH Projekt spol. s r.o. by zpracovala aktualizaci technické studie za cenu 128.400,- Kč, hrazeno z ORG 
1115 0000 00 Projekty a studie – jižní obchvat. 
Příloha : cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 165/2011 - RM souhlasí se zpracováním aktualizace technické studie „Kuřim - jižní 

obchvat“ firmou HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČ: 44961944, 
za cenu 128.400,-Kč. 

Hlasováno:pro 3, zdrželi 2 ( J. Koláček, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 
11. Peněžitý dar 
(Příloha č.23, 23A, překládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Kuřimským občanům K. N. a D. H., bytem Kuřim, se v loňském roce narodila těžce zdravotně postižená dcera 
Sofie. Rodiče zkontaktovali lékaře, který navrhuje pro Sofii léčbu. Léčba je však nadstandardní a není hrazena ze 
zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu rodiče žádají o jakýkoliv finanční příspěvek. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o občana města Kuřimi navrhujeme, aby město Kuřim přispělo částkou 20.000,- Kč, jde o částku 
odpovídající části výtěžku z tomboly XVI. Reprezentačního plesu města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 166/2011 - RM uděluje peněžitý dar paní K. N. a D. H., trvale bytem Kuřim, jako příspěvek 

na zdravotní péči pro jejich dceru Sofii, ve výši 20.000,- Kč, jako částku odpovídající části 
výtěžku z tomboly XVI. Reprezentačního plesu města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
12. RŮZNÉ 
Zástupci města Kuřim položí kytice k výročí ukončení 2.světové války, dne  8. 5. 2011: 
 09,00 hod. na nám.1.května v Kuřimi 
 10,00 hod., na nám.Osvobození v Kuřimi 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,30 hodin. 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
V Kuřimi dne  6. 4. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
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1A  plnění usnesení 
2A, 2B, 2C, 2D 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 
 Vymáhání pohledávek – rámcová smlouva 
3   Manželé Koneční – smlouva na dobu neurčitou 

Roman Vaněrka – smlouva o prodeji podniku 
4A, 4B, 4C Město Kuřim a downtown s.r.o. – Smlouva o právu k provedení stavby 
5A, 5B  Návrh složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce 

D-KÚ-2011-001  
6A, 6B, 6C6  Návrh členů výběrové komise a výzvy k podání nabídek k zahájení zadávacího řízení na výběr 

dodavatele. Název (předmět) veřejné zakázky: „Dodávka informační technologie a vybavení 
pro ZŠ Kuřim 

7A, 7B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Oprava soc. zařízení MŠ Komenského a MŠ 
Zborovská 

8A, 8B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi Název (předmět) zakázky:„Stravovací provoz 
MŠ Komenského“ 

9A, 9B, 9C „WELLNESS Kuřim – šatní skříňky pro venkovní bazén“ - schválení výzvy. 
10  Zpracování studie „Okružní křižovatka Podlesí“  
11  Zpráva o činnosti odboru finančního za rok 2010 
13A, 13B Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
14A, 14B Zpráva o činnosti CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2010 
15  Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim za rok 2010 
16A, 16B, 16C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
17A, 17B Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
18A,18B, 18C Tržní řád - návrh nařízení obce Kuřim 
19  Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
20  E.ON Energie 
  Manželé Samkovi (Bikárovi) 
  Schválení dalších členů Byt.družstva S.Ján Kuřim 
21, 21A  Zápis komise stavební ze dne 12. 1. 2011   
22, 22A  Technická studie „Kuřim - jižní obchvat“ – aktualizace projektové dokumentace 
23, 23A  Peněžitý dar 
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