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Z á p i s   č í s l o  14/2011 
 
ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 18. 5. 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: Z. Kříž 
 
Starosta zahájil jednání ve 14,13 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
V průběhu jednání se dostavil PaedDr. D. Holman a Ing. O. Štarha. 
 
 
Program jednání: 
 

1. Plnění usnesení RM 
1.1. Plnění usnesení RM ke dni 11. 5. 2011 

 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 

2.1. Směna bytu č. 1122/8 
2.2. Schimmerle Vítězslav – nájemní smlouva na dobu určitou 
2.3. Objekt sociálního bydlení – Miroslav Hxxxxxx 
2.4. Pronájem pozemku k zemědělskému využití – OVEKO a.s. 
2.5. Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 
2.6. Věcné břemeno k veřejnému osvětlení na ul. Brněnská 

 2.7. Wellness Kuřim s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele 
2.8. Čokoládovny Fikar, s.r.o. a SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S. - Smlouva o právu k provedení stavby 

 
3. Organizační záležitosti města a městského úřadu 

3.1. Výjimky z dopravního značení 
 

4. Organizační složky města 
4.1. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Dodávka dálkově řízeného žacího stroje s vysokou 

svahovou dostupností 
4.2. Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
4.3. Smlouva o nájmu filmových kopií firmy Warner Bross 
4.4. Pověření ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 

organizace 
  4.5. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

4.6. Prodloužení smlouvy o nájmu na provoz kotelny v Domě s pečovatelskou službou 
 
5. Dodatek č. 5 ke  Smlouvě o dílo č. 123/2007 „Generel odvodnění města Kuřimi„ 
 
6. Zprávy z jednání komisí RM 

6.1. Zápis komise stavební ze dne 11. 5. 2011 
6.2. Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

 
7.  Přijetí daru - písek 
 
8. Přijetí daru – televizor 
 
9. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 

 
10. Smlouva o vytvoření díla 

 
11. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
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12. Erika Juračková, bytem Čebín xxx – dodatek č.1 k nájemní smlouvě na pozemek 
 
13. Lesní cesta v lokalitě „Horka“  
 
14. Odškodnění odsouzeného za pracovní úraz 
 
15. Pozemky na ul. Luční – odkup pozemků od Statutárního města Brna, p. Suchánková 

 
16. Různé 

 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi  
1.1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 11. 5. 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 11. 5. 2011 
 
Diskuse: 
Mgr. A. Zimmermannová – RM bude požádána o prodloužení termínů plnění u usnesení týkajících se věcných 
břemen. 
 
Přijaté usnesení: 216/2011 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 11. 5. 2011. 
 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 

2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2.1. Směna bytu č. 1122/x 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 26. 4. 2011 proběhlo výběrové řízení na obsazení bytové jednotky č. 1122/x umístěné ve IV. NP bytového 
domu č. p. 1122 - 1124 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Přihlásili se dva uchazeči – Miluše Orálková, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxx, Kuřim a manželé Roman a Renáta Bariovi, trvale bytem xxxxxxxxxxx, Kuřim. K dohodě 
přihlášených nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stala pí Orálková s nabídnutou 
částkou ve výši xxxxxxx,- Kč, která byla na pokladně MěÚ Kuřim zaplacena dne 2. 5. 2011. Pí Orálková se chce 
přestěhovat k 1. 6. 2011. Předtím je nutno ukončit nájemní smlouvu ve stávajícím bytu. 
 
Přijaté usnesení: 217/2011 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Miluší Orálkovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky č. 1122/x 
umístěné ve IV. nadzemním podlaží budovy č. p. 1122 – 1124 na ul. Bezručova čtvrť 
v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 5. 2011. 
 

Přijaté usnesení: 218/2011 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s paní Miluší 
Orálkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je bytová jednotka 
č. 1122/x umístěná ve IV. NP budovy č. p. 1122 - 1124 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
2.2. Schimmerle Vítězslav – nájemní smlouva na dobu určitou 
 
Na základě usnesení RM č. 180/2011 ze dne 4. 5. 2011 bude dohodou ke dni 31. 5. 2011 ukončena nájemní 
smlouva s panem Romanem Dufkem, trvale bytem xxxxxx Kuřim, který je ještě nájemcem bytu v budově 
hasičské zbrojnice č. p. 236 na pozemku p. č. 292/x, vše k.ú. Kuřim. Jedná se o byt služební, kdy s nájmem bytu 
je spojena činnost domovníka a údržbáře objektu i hasičské techniky. 
Výbor SDH Kuřim projednal na své schůzi dne 9. 5. 2011 nastalou situaci a jako náhradu za pana Dufka 
doporučil pana Vítězslava Schimmerleho, trvale bytem xxxxxxxx Kuřim. Výbor SDH doporučuje, aby byla 
nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou dvou let. 
OMP nemá námitek a doporučuje schválení nájemní smlouvy dle žádosti výboru SDH Kuřim. 
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Přijaté usnesení: 219/2011 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Vítězslavem Schimmerlem, 
trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu umístěného ve II. 
nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) na ul. Zahradní v Kuřimi, na dobu 
určitou dvou let. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
2.3. Objekt sociálního bydlení – Miroslav Hxxxxxx 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje J. Chaloupková) 
 
Miroslav Hxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx 664 31 Lelekovice, uzavřel na základě usnesení RM č. 661/2009 ze 
dne 2. 12. 2009 s městem Kuřim smlouvu o ubytování č. 2009/O/0059 ve věci ubytování v objektu sociálního 
bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. Pan Hxxxxxx nadále nemá kde bydlet a řádně hradí poplatky za 
ubytování. 
OMP navrhuje prodloužit výše uvedenou smlouvu dodatkem o tři měsíce do 31. 8. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 220/2011 - RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2009/O/0059 s Miroslavem Hxxxxxx, 

trvale bytem xxxxxxxxxx 664 31 Lelekovice, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu 
sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi, do 31. 8. 2011 za stejných 
podmínek. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
2.4. Pronájem pozemku k zemědělskému využití – OVEKO a.s. 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
Příloha č. 4A, 4B  
Pověřený člen představenstva firmy OVEKO a.s., požádal o pronájem pozemku parc. č. 3742/1, trvalý travní 
porost, o výměře 5.222 m2 v k.ú. Kuřim, k zemědělskému využití - viz příloha A, B. Pozemek budou využívat 
k pastvě ovcí a koz v rámci areálu Zlobice. Nájemní smlouvu chtějí uzavřít na dobu 5 let. Navrhovaná cena 
pronájmu činí 1 500 Kč/ha/rok (tj. 0,15 Kč/m2/rok), nájemné by tedy bylo ve výši 783,30 Kč/rok. 
Vyjádření OMP: pozemek se nachází na hranici areálu Zlobice, nyní není využívaný. Město Kuřim pronájímá 
pozemky k zemědělskému obhospodařování za cenu 0,06 Kč/m2/rok. OMP doporučuje pozemek pronajmout. 
 
Na jednání se dostavila Ing. V. Fidrmucová 
Na jednání se dostavil Ing. O. Štarha. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, zda se navrhované ceny řídí směrnicí MěÚ? 
Ing. V. Fidrmucová – nemáme směrnice na určování ceny za m2. 
Z. Kříž – cena by se měla řídit podle bonity půdy, v tomto případě by vycházela na 0,08 Kč/ m2. 
 
Přijaté usnesení: 221/2011 - RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 3742/1 v k.ú. Kuřim, za 

cenu 0,15 Kč/m2/rok za účelem zemědělského využití firmě OVEKO a.s., se sídlem 
Palackého 1-3, Brno, PSČ 612 42, IČ 26217678, na dobu určitou do 31. 12. 2015. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Ing. O. Štarha), nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
2.5. Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Ku řimi 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
Příloha 4C 
Firma Wellness Kuřim s.r.o., zastoupená Ing. J. Sojkou, požádala město Kuřim o výpůjčku části pozemku parc. 
č. 2985/2 k. ú. Kuřim o výměře 24 m2 – viz příloha C, za účelem dalšího podnájmu marketingovým partnerům 
Wellness Kuřim – uložení rampy z ALU na vystavení automobilového modelu. 
RM dne 18. 11. 2010 schválila usnesením č. 598/2010 výpůjčku předmětného pozemku ve prospěch obchodní 
firmy Wellness Kuřim s.r.o, na dobu určitou do 30. 6. 2011 z důvodu, že nebylo zřejmé, kdy budou zahájeny 
stavební práce na výstavbě parkoviště. 
Protože se dle plánu investičních akcí v roce 2011 s výstavbou parkoviště nepočítá, doporučuje OMP na 
požádání Ing. J. Sojky prodloužit výpůjčku do 30. 4. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 222/2011 - RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2010/B/0056 na část 

pozemku parc. č. 2985/2, k. ú. Kuřim, o výměře 24 m2, za účelem dalšího podnájmu 
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marketingovým partnerům Wellness Kuřim – uložení rampy z ALU na vystavení 
automobilového modelu, ve věci prodloužení doby výpůjčky do 30. 4. 2012. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
2.6. Věcné břemeno k veřejnému osvětlení na ul. Brněnská 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
Příloha A 
V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí sítě NN společností E.ON Česká republika, bude zrušeno veřejné 
osvětlení v lokalitách Kuřim – ul. Brněnská a ul. Jánská. Město Kuřim proto intenzivně připravuje realizaci 
stavebních úprav nezbytných k obnově provozu veřejného osvětlení (dále jen „VO“). 
Kabelové rozvody a stožáry VO budou uloženy v pozemcích města, ale i v pozemcích jiných vlastníků viz 
příloha A. Z tohoto důvodu je potřeba majetkoprávně vyřešit stavbu na cizím pozemku. Pro územní řízení OMP 
získal souhlasy vlastníků pozemků s umístěním stavby, pro stavební povolení je potřeba tento souhlas vyjádřit 
smlouvou o zřízení věcného břemene. Po dokončení stavby bude trasa VO zaměřena a bude zpracovaný 
geometrický plán na vyznačení věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 
 
Přijaté usnesení: 223/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi jako 

oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ 
v rozsahu dle přílohy, na pozemku parc. č. 1030, k. ú. Kuřim, který vlastní Jarmila Donéová, 
bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, jako povinná z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

 
Přijaté usnesení: 224/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi jako 

oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ 
v rozsahu dle přílohy, na pozemku parc. č. 1031/1, k. ú. Kuřim, který vlastní manž. Pavel 
a Radoslava Martinkovi (SJM), oba bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, jako povinní z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

 
Přijaté usnesení: 225/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi jako 

oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ 
v rozsahu dle přílohy, na pozemku parc. č. 1045, k. ú. Kuřim, který vlastní Danuše Veselá 
(id. 2/3), bytem xxxxxxxxxxxx Brno - Bystrc a Jiří Veselý (id. 1/3), bytem Brněnská 193, 
Kuřim, jako povinní z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. 

 
Přijaté usnesení: 226/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi jako 

oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ 
v rozsahu dle přílohy, na pozemku parc. č. 1029, k. ú. Kuřim, který vlastní manž. Jan a Jitka 
Oplatkovi (SJM), oba bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, jako povinní z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

 
Přijaté usnesení: 227/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi jako 

oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ 
v rozsahu dle přílohy, na pozemku parc. č. 1032, k. ú Kuřim, který vlastní Jiří Kaman (id. ½) 
a Marie Kamanová (id. ½), oba bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jako povinní z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

 
Přijaté usnesení: 228/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi jako 

oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ 
v rozsahu dle přílohy, na pozemku parc. č. 1050, k. ú. Kuřim, který vlastní manž. Miroslav 
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Kučera a Zdeňka Kučerová (SJM), oba bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, jako povinní z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

 
Přijaté usnesení: 229/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi jako 

oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ 
v rozsahu dle přílohy, na pozemku parc. č. 988, k. ú. Kuřim, který vlastní manž. Oldřich 
a Danuše Rackovi (SJM), oba bytem xxxxxxxxxx Kuřim, jako povinní z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
2.7. Wellness Kuřim s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. J. Davidová) 
 
V souladu s usnesením RM Kuřimi č. 506/2010 ze dne 22. 9. 2010 byla dne 23. 9. 2010 uzavřena „Smlouva 
o výkonu funkce jednatele“ mezi obchodní firmou Wellness Kuřim s.r.o. a Ing. J. Sojkou, jednatelem této 
obchodní firmy, jejímž předmětem je především stanovení úkolů a povinností jednatele a systém jeho 
odměňování. 
Vzhledem ke skutečnosti, že pracovní poměr s  Ing. J. Sojkou byl k datu 30. 4. 2011 ukončen a Ing. J. Sojka 
začal od 1. 5. 2011 poskytovat své služby firmě Wellness Kuřim s.r.o., jako OSVČ, je třeba text výše uvedené 
smlouvy upravit, především ve vztahu ke způsobu odměňování jednatele. 
Příloha A: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele 
 
Návrh usnesení: RM Kuřimi, v působnosti valné hromady obchodní firmy Wellness Kuřim s.r.o., schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o výkonu funkce jednatele“ mezi obchodní firmou 
Wellness Kuřim s.r.o., IČ 292 13 380, a Ing. J. Sojkou, jednatelem obchodní firmy Wellness 
Kuřim s.r.o. 

Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
 
 
2.8. Čokoládovny Fikar, s.r.o. a SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S. - Smlouva o právu 
k provedení stavby 
(Příloha č. 6, 6B, 6C, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. J. Davidová) 
 
Firmy Čokoládovny Fikar, s.r.o. a SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S. jako stavebníci požádaly prostřednictvím 
projektanta Ing. Jarolíma o souhlas města Kuřimi s vybudováním stavby „Obnova sjezdu na silnici II / 386 
Kuřim“, který je mimo jiné vyprojektován na části pozemku p.č. 1843/8 k.ú. Kuřim, jenž je ve vlastnictví města 
Kuřimi. Vzhledem ke skutečnosti, že se fakticky jedná o úpravu technicky nevyhovujícího stávajícího sjezdu, 
který je firmami roky využíván, nemá OMP ani OIRR k realizaci stavby námitek. 
Příloha B: Smlouva o právu k provedení stavby 
Příloha C: situace 
 
Přijaté usnesení: 230/2011 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ s firmami 

Čokoládovny Fikar, s.r.o., nám. 1. května 1306, 664 34 Kuřim, IČ 25529811, a SLÉVÁRNA 
KUŘIM, A.S., Štefánikova 41/110, 602 00 Brno, IČ 46347607, dle přílohy. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 

3. Organizační záležitosti města a městského úřadu 
3.1. Výjimky z dopravního značení 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, vyřizuje Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim obdržel žádost o výjimku z dopravního značení od právnické osoby 
HERBASTAR s.r.o., Moravské Knínice 90, 664 34 Kuřim, IČ: 47915951. 
Jedná se o povolení výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka Srpek a přes retenční hráz směr Podlesí. 
V souladu se zákonem bylo známým účastníkům řízení oznámeno jeho zahájení, byly vyžádány stanoviska 
majetkových správců dotčených komunikací, Odboru životního prostředí Městského úřadu Kuřim a stanovisko 
Policie České republiky. Podrobnosti o žadateli a důvodech jsou uvedeny v příloze 1. 
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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 
 
Přijaté usnesení: 231/2011 - RM schvaluje povolení výjimky pro společnost HERBASTAR s.r.o., Moravské 

Knínice 90, 664 34 Kuřim, IČ: 47915951, ze zákazu vjezdu dopravní značky B 11 zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel u rybníka Srpek a přes retenční nádrž směr Podlesí. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
Ing. D. Sukalovský - přednostně projednáme materiál č. 9. 
 
Na jednání se dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
4.2. Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
(Příloha č.9, 9A, předkládá J. Koláček, vyřizuje V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s agenturou MUSIC PROMOTION – Vladimíra Chromečka, která 
zajišťuje koncerty pro Jana a Františka Nedvědovi a skupinu TIE BREAK. Vzhledem k částce, která je vyšší než 
50.000 Kč, žádám radu města o schválení smlouvy. 
Koncert je plánovaný na 30. 8. 2011 na nádvoří zámku v Kuřimi (v případě deště v KD) a dle vyjádření 
programového pracovníka splníme všechny technické požadavky smlouvy. Finanční úhrada je zajištěna 
z rozpočtu KD, schváleného ve výši 2.730.000,-- Kč na provozní výdaje, konkrétně z částky na úhradu služeb. 
 
Příloha č. 1: Smlouva o provedení uměleckého výkonu. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – v obdobných případech žádám zjistit předpoklady ekonomiky akce a předložit 
s příspěvkem. 
 
Přijaté usnesení: 232/2011 - RM schvaluje Smlouvu s agenturou Vladimíra Chromečka na vystoupení Jana 

a Františka Nedvědových a skupiny Tie Break dne 30. 8. 2011 na nádvoří zámku v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

4. Organizační složky města 
4.1. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi   
Název (předmět) zakázky: Dodávka dálkově řízeného žacího stroje s vysokou svahovou dostupností 
Číslo akce v rozpočtu města:  financuje CTSK, s.r.o. 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-CTSK-2011-001 
Zajišťující odbor (ZO):  CTSK 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. L. Tomšů) 
 
Rada města schválila usnesením č.173/2011 ze dne 18. 4. 2011 zahájení zadávacího řízení na dodávku 1 ks 
dálkově řízeného žacího stroje s vysokou svahovou dostupností. 
Dne 20. 4. 2011 byla výzva umístěna na webových stránkách města Kuřimi s termínem vyvěšení do 6. 5. 2011. 
Zároveň byly obeslány výzvou k podání nabídky 3 firmy, a to: 

- Dvořák – svahové sekačky s.r.o., Havlíčkův Brod (sekačka SPIDER), 
- Garden studio s.r.o., Brno (sekačka RoboFlail) a 
- Alfa Profi s.r.o., Útěchov (sekačka Lynex). 

Do termínu pro podání nabídek byla doručena pouze jediná nabídka. 
Zajišťující odbor zakázky - Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., předkládá Radě města „Záznam usnesení 
hodnotící komise a stanovisko o výběru dodavatele k rozhodnutí o přidělení zakázky“. 
Příloha D.7: Záznam usnesení hodnotící komise. 
 
Na jednání se dostavil Ing. L. Tomšů. 
 
 
Diskuse: 
Ing. L. Tomšů - upřesnil, že nákup žacího stroje bude financován z prostředků CTSK. 
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PaedDr. D. Holman – žádá, aby pracovníci realizující výběrová řízení kontaktovali co největší počet dodavatelů 
a aby v důvodové zprávě uváděli základní ekonomickou úvahu, která zdůvodní nákup. 
 
Přijaté usnesení: 233/2011 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických služeb 

Kuřim, s r.o., souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek 
a přiděluje zakázku „Dodávka dálkově řízeného žacího stroje s vysokou svahovou 
dostupností“ právnické osobě Dvořák – svahové sekačky s.r.o., se sídlem Kyjov – Dvorce 
62, 580 01 Havlíčkův Brod, za cenu 505.000,00 Kč bez DPH a souhlasí s uzavřením 
smlouvy s uvedenou společností. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
Ing. D. Sukalovský navrhuje přednostně projednat materiál č.17. 
 
 

9. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele  
(Příloha č. 17, 17A, 17B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. L. Tomšů) 
 
Název (předmět) zakázky: Dodávka vozidla na svoz separovaného bio odpadu. 
Zajišťující odbor (ZO): CTSK 
 
V současné době vlastní Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. jedno vozidlo pro svoz komunálního odpadu, 
kterým zabezpečuje pro město svoz domovního odpadu a svoz separovaného odpadu – plastů a papíru. Tím je 
toto vozidlo plně vytíženo a nezbývá již volná kapacita na rozšíření činnosti o další separaci odpadů - svoz bio 
odpadu , ani o další možné zákazníky. Dalším důvodem, proč pořídit nové vozidlo, je fakt, že provozované 
vozidlo bylo pořízeno v roce 2007 a je riziko, vzhledem k jeho stáří, možných větších závad.Protože firma nemá 
náhradní vozidlo, byla by v tomto okamžiku odkázána na pomoc jiných firem, zabývajících se svozem odpadů.  
Jednatel CTSK žádá radu města o schválení zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky dle čl. 4), písm. d) vnitřní směrnice Rady Města Kuřimi č. 1/2009/RM o zakázkách města Kuřimi, dále 
žádá radu města o schválení znění výzvy k podání nabídky a rovněž žádá o schválení členů a náhradníků 
hodnotící komise. 
Financování –  úvěr u KB 
Příloha D.1: Výzva k podání nabídky 
Příloha D.2: Návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Diskuse: 
Ing. L. Tomšů – upřesnil, že zdrojem financování bude leasing a bude hrazen z prostředků CTSK. 
PaedDr. D. Holman - žádá, aby pracovníci realizující výběrová řízení kontaktovali co největší počet dodavatelů 
a aby v důvodové zprávě uváděli základní ekonomickou úvahu, která zdůvodní nákup. 
 
Přijaté usnesení: 234/2011 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických služeb 

Kuřim, s r.o., schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku 1 ks vozidla na svoz 
separovaného bio odpadu, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a současně jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
4.3. Smlouva o nájmu filmových kopií firmy Warner Bross 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá J. Koláček, vyřizuje V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s distributorem filmů firmou Warner Bross Praha na pronájem filmových 
kopií pro realizaci akce Letního kina v roce 2011 a následujících letech. Jedná se o filmy, jejichž práva k užití 
jsou plně ve vlastnictví firmy Warner Bross. Smlouva je navržena na dobu neurčitou. Finanční plnění je 
dohodnuto paušální částkou. Pro každý objednaný film bude uzavřeno „Programové zařazení“ dle této smlouvy. 
Finanční úhrada je zajištěna z rozpočtu KD, schváleného ve výši 2.730.000,- Kč na provozní výdaje, konkrétně 
z částky na úhradu služeb. 
 
Přijaté usnesení: 235/2011 - RM schvaluje smlouvu mezi Warner Bross Praha a Městem Kuřim dle 

přiloženého návrhu s finančním limitem do 15.000,- Kč a pověřuje programového pracovníka 
KD uzavírat jednotlivá „Programová zařazení“ k objednaných filmům. 

Hlasováno: pro 5. 
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4.4. Pověření ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace 
(Příloha č. 11, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. H. Němcová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi rozhodlo, z důvodu nedostatečné kapacity mateřské školy, zřídit dvě třídy mateřské 
školy v budově základní školy na ulici Komenského 511. Aby mohly být třídy zprovozněny k 1. 9. 2011, je třeba 
zajistit stavební úpravy a nákup vybavení tříd. Ředitelka příspěvkové organizace může veškeré požadované 
úpravy a nákup vybavení zajistit sama, ale potřebuje od Rady města Kuřimi pověření, že může tyto potřebné 
organizační věci týkající se zprovoznění nových tříd zajišťovat, včetně přístupu do prostor budovy základní 
školy, kde budou práce probíhat. Z důvodu předejití možným nedorozuměním, zbytečného protahování 
a možného zdržení potřebných prací, doporučujeme Radě města Kuřimi pověření ředitelce mateřské školy 
schválit. 
 
Návrh usnesení: RM pověřuje Mgr. Lenku Slámovou, ředitelku Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, zajištěním stavebních úprav a nákupem 
vybavení nově zřizovaných tříd mateřské školy. 

Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
 
 
4.5.Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, 12C, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci červnu 2011 se uvolní garsoniera v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění v DPS 
byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 11. 5. 2011. Komise doporučuje předloženému 
návrhu vyhovět.  
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 4/2011 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 4/2011 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 1. 5. 2011 
 
Přijaté usnesení: 236/2011 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim, přidělení bytu v DPS dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
4.6. Prodloužení smlouvy o nájmu na provoz kotelny v Domě s pečovatelskou službou 
(Příloha č. 12, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. M. Bártová) 
 
Kotelnu v Domě s pečovatelskou službou provozuje firma Ivan Augustin – Investservis, Revoluční 18881/46, 
Žďár nad Sázavou, na základě smlouvy uzavřené s Centrem sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. 
Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 9. 9. 2009. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2011. 
Vzhledem k dobré spolupráci a ceně za teplo navrhuji smlouvu prodloužit na dobu neurčitou. 
 
Návrh na usnesení: RM schvaluje prodloužení smlouvy na provozování kotelny v DPS firmě Ivan Augustin – 

Investservis na dobu neurčitou. 
Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
 
 

5. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 123/2007 „Generel odvodnění města 
Kuřimi„  
(Příloha č. 13, 13A, 13B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 123/ 2007 „Generel odvodnění města 
Kuřimi“. 
Z jednání konaného dne 13. 1. 2011 vyplynul požadavek Města Kuřimi na doplnění smlouvy o dílo č. 123/2007 
„Generel odvodnění města Kuřimi“ o zpracování výhledového stavu Generelu ve dvou variantách v návaznosti 
na připravovaný Územní plán města Kuřimi a aktualizaci současného stavu s ohledem na 1,5 roku zastavené 
práce. 
Tímto dodatkem je upřesněn podklad pro zpracování generelu – dvě varianty územního plánu, dále se upravují 
termíny dílčího plnění (prodloužení o 1 měsíc) a cena díla. 
Varianta 1 – bude řešit odkanalizování pro rozvojové plochy navržené v územním plánu Kuřim jako návrhové 
plochy (realizace cca do 15 let). 
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Varianta 2 - bude řešit odkanalizování pro rozvojové plochy navržené v územním plánu Kuřim jako rezervní 
plochy (realizace cca 30 let). 
Konečný termín předání generelu zůstává zachován (do 11 měsíců od předání závazného podkladu pro návrh 
rozvojových ploch). 
Kalkulace víceprací předložená zpracovatelem generelu byla vyčíslena na 725.000,- Kč, dle zákona nesmí částka 
za dodatky převyšovat 20% ceny zakázky. Po oboustranné dohodě byla částka za vícepráce snížena na 591.600,-
 Kč. 
 
Smlouva o dílo (11/2007)  uzavřena  na částku     3.391.738,00 Kč 
Dodatek č.4 (1/2010) vypracování průběhu zvláštní povodně + zvýšení DPH     104.200,32 Kč 
Dodatkem č.5  se navýší cena o          591.600,00 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celkem s DPH         4.087.538,32 Kč 
 
Uhrazeno: 
12/2008 –Monitoring        1.089.088,- Kč 
7/2009 – Matematické modely          500.000,- Kč 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem s DPH-         1.589.088,- Kč 
zbývá uhradit (vč. dodatku č.4,5)       2.498.450,32 Kč 
 
Tato částka je kryta z ORG 1024 000 000 „Generel odvodnění města Kuřimi“ (2.500.000,- Kč). 
 
Příloha: Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 123/2007 „ Generel odvodnění města Kuřimi“  
 
Přijaté usnesení: 237/2011 - RM schvaluje uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. 123/2007 „Generel 

odvodnění města Kuřimi“ s firmou HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno, 
Minská 18, 616 00 Brno, IČ 26475081, kterým se rozšíří předmět plnění díla, dílčí termíny 
plnění a cena díla se navyšuje o 591.600,- Kč s DPH. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 

6. Zprávy z jednání komisí RM 
6.1. Zápis komise stavební ze dne 11. 5. 2011 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 11. 5. 2011 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim, fyzických osob: 

- stavební úpravy rodinných domů 
- komerční a obytný objekt ul. Brněnská/Tyršova 

Příloha: zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 238/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 11. 5. 2011 

v bodech 5, 6 a schvaluje body 1, 2, 3, 4. 
Hlasováno: pro 5. 
 
Ing. D. Sukalovský - ohledně námitek ke stavbě polyfunkčního domu na ul. Tyršova bude v pátek 20. 5. 2011 ve 
12,30 hod. jednání s p. Pangrácem na MěÚ. 
 
 
6.2. Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá PaedDr. D. Holman, vyřizuje Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 11. 5. 2011. Projednávána byla témata: 

1. Projednávání harmonogramu aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi  
2. Informace o činnosti pracovní skupiny pro zlepšování městských webových stránek  
3. Informace z Valné hromady NSZM ČR 2011 
4. Závěry z veřejných diskusí (záměr rekonstrukce Společenského centra- kulturní dům, záměr výstavby 

sportovní haly) 
5. Informace o kampani ke Dni Země 
6. Příprava akcí ke Dni dětí 
7. „Kam v Kuřimi od jara do jara“ - závěrečné vyhodnocení 
8. Obnovení činnosti dětského parlamentu 
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Příloha č.1: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 11. 5. 2011 
Příloha č.2: Závěry z veřejných diskusí 
 
Přijaté usnesení: 239/2011 - RM schvaluje závěry z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze 

dne 11. 5. 2011. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

7. Přijetí daru - písek 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje J. Chaloupková) 
 
SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S., zastoupená předsedou představenstva Ing. Milošem Hovorkou, poskytla městu 
Kuřim dar ve formě 7,5 tuny slévárenského písku označeného ŠH 32, včetně dopravy, v celkové hodnotě xxxx,-
 Kč. 
Příloha A: darovací smlouva 
 
Z jednání odešel Ing. O. Štarha. 
 
Přijaté usnesení: 240/2011 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je přijetí daru ve 

formě 7,5 tuny slévárenského písku označeného ŠH 32, včetně dopravy, v celkové hodnotě 
xxxxxx Kč od společností SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S., se sídlem Štefánikova 41, č. p. 110, 
602 00 Brno, IČ 46347607. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

8. Přijetí daru – televizor 
(Příloha č. 16, 16B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje J. Chaloupková) 
 
Společnost Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Ladislavem Tomšů, poskytla 
městu Kuřim dar ve formě nového Televizoru LCD HLH 32955DVD Hyundai DVBT, jehož pořizovací cena 
činila xxxx,- Kč včetně DPH. 
Příloha B: darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 241/2011 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je přijetí daru ve 

formě nového Televizoru LCD HLH 32955DVD Hyundai DVBT, jehož pořizovací cena 
činila xxxx,00 Kč včetně DPH, od společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se 
sídlem Kuřim, Jungmannova 968, IČ 263 07 189. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

10. Smlouva o vytvoření díla 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána smlouva o vytvoření díla na moderování veřejné diskuse na téma 
Rekonstrukce KD, která se konala dne 5. 4. 2011 v Kulturním domě v Kuřimi. Moderování uvedené akce bylo 
domluveno s Michalem Chylíkem. Smlouva o vytvoření díla byla zaslána až tento týden, proto je předkládána 
radě města nyní. 
Částka činí xxxxx,- Kč a bude uhrazena z ORG 9001 – kulturní akce města. 
 
Přílohy: Smlouva o vytvoření díla – moderování veřejné diskuse dne 5. 4. 2011 
 
Na jednání se dostavil Ing. O. Štarha. 
 
Přijaté usnesení: 242/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření díla na moderování veřejné 

diskuse na téma Rekonstrukce kulturního domu s Michalem Chylíkem, xxxxxxxxxx 
Bílovice nad Svitavou. 

Hlasováno: pro 5. 
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11. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
(Příloha č. 19, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 2, v domě č.p. 1492, ul. Metelkova 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: 243/2011 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv a povinností 

v družstvu“ mezi Miluší Zákouckou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim a Alenou 
Vozdkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Brno a schvaluje budoucí pronájem bytové 
jednotky č. 1492/x členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – paní Alena Vozdkové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Brno. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

12. Erika Juračková, bytem Čebín xxx – dodatek č.1 k nájemní smlouvě na 
pozemek 
(Příloha č.20, 20A, 20B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
Příloha č. A, B 
Erika Juračková (za svobodna Pružinová) má pronajatou restauraci na pozemku parc.č. 2976/2, k. ú. Kuřim od 
Sportovního klubu Kuřim. Město Kuřim jmenované pronajímá pozemky okolo restaurace za účelem 
provozování letní zahrádky, viz příloha A (část pozemku parc. č. 2976/1 o výměře 137 m2 a část pozemku parc. 
č. 2976/8 o výměře 48 m2 v k. ú. Kuřim). Součástí nájemní smlouvy je pronájem plochy přiléhající k restauraci 
s možností prodeje do plaveckého areálu. Wellness Kuřim s.r.o. již o tuto spolupráci nemá zájem. OMP se s paní 
Juračkovou dohodl na dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, kterým ukončí pronájem plochy přiléhající k restauraci 
s možností prodeje do plaveckého areálu a současně opraví příjmení – viz příloha B. 
 
Z jednání odešel Ing. O. Štarha a Z. Kříž. 
 
Přijaté usnesení: 244/2011 - RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 83/2003 dle přílohy B, kterým 

se ukončí prodej občerstvení do areálu letního koupaliště. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. O. Štarha, Z. Kříž). 
 
 

13. Lesní cesta v lokalitě „Horka“  
(Příloha č. 21, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. L. Vidlák) 
 
V jihovýchodní části lesního porostu 527 Ca8a na pozemku p. č. 3109/1, k. ú. Kuřim, vedený jako pozemek 
určený k plnění funkcí lesa v majetku města Kuřim, došlo k vybudování nezpevněné lesní cesty p. Ladislavem 
Zedníčkem. Výše uvedená lesní cesta navazuje na ulici B. Němcové. Cesta v současné době není dokončena 
a vyžaduje zabezpečit proti přívalovým dešťovým srážkám. Proti vjezdu motorových vozidel je lesní cesta 
zabezpečena závorou. 
 
Přijaté usnesení: 245/2011 - RM schvaluje vznik nezpevněné lesní cesty do šíře 4 m v lesním porostu 527 

Ca8a, na pozemku p. č. 3109/1, k. ú. Kuřim, pro potřeby lesního hospodářství v délce 90 m 
podél jihovýchodní hranice pozemku p. č. 3109/1, k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. O. Štarha, Z. Kříž). 
 
 

14. Odškodnění odsouzeného za pracovní úraz 
(Příloha č. 22, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
V roce 2008 navázalo město Kuřim smluvní spolupráci s věznicí Kuřim při zaměstnávání odsouzených, kteří 
vypomáhají zejména v činnostech souvisejících s údržbou města. Na této činnosti se podílí i p. Ludvík Ždánský, 
který utrpěl dne 14. 2. 2011 pracovní úraz, při kterém si poranil oko. Na základě podkladů, které dodala 
Vězeňská služba ČR – Věznice Kuřim, náleží panu Ždánskému náhrada výdělku ve výši xxx,- Kč a bolestné ve 
výši xxxx,- Kč (20 bodů), celkem tedy xxxx,- Kč. Úhrada bude provedena z ORG 906000000. 
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Příloha č. 1: Výpočet na náhrady za ztrátu výdělku 
Příloha č. 2: Lékařský posudek o odškodnění bolesti 
 
Na jednání se dostavil Z. Kříž. 
 
Přijaté usnesení: 246/2011 - RM schvaluje odškodnění p. Ludvíka Ždánského, xxxxxxx 664 04 Mokrá-

Horákov, za pracovní úraz ve výši xxxxx,- Kč. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

15. Pozemky na ul. Luční – odkup pozemků od Statutárního města Brna, p. 
Suchánková  
(Příloha č. 23, 23A, 23B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Paní Suchánková podává žádost o odkup pozemků parc. č. 106, k. ú. Kuřim, z vlastnictví Statutárního města 
Brna do svého vlastnictví. Součástí žádosti musí  být vyjádření města Kuřimi k prodeji pozemků. 
Pozemky přináležejí k rodinnému domu na ul. Luční, tyto pozemky měla žadatelka v dlouhodobém pronájmu – 
využití pro zahradu. 
Odbor investiční a regionálního rozvoje a odbor majetkoprávní nemají k prodeji námitky. 
Přílohy: - žádost 
 
Přijaté usnesení: 247/2011 - RM nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 106, k. ú. Kuřim, z vlastnictví 

Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno-město, do vlastnictví 
p. Ludmily Suchánkové, bytem xxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

16. Různé 
J. Koláček – připomínat předkladatelům, aby ve svých příspěvcích vždy uváděli finanční plnění vč. rozpočtu na 
danou akci. 
 
 
Ing. D. Sukalovský – svolává mimořádné jednání RM na středu 25. 5. 2011 v 18 hod. v zasedací místnosti 
MěÚ. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,10 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 18. 5. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 11. 5. 2011 
2  Směna bytu č. 1122/8 
3  Objekt sociálního bydlení – Miroslav Hxxxxxx 
4, 4A, 4B, 4C  Pronájem pozemku k zemědělskému využití – OVECO a.s. 
5, 5A   Věcné břemeno k veřejnému osvětlení na ul. Brněnská 
6, 6A  Wellness Kuřim s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele 
6B, 6C   Čokoládovny Fikar, s.r.o. a SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S. - Smlouva o právu k provedení stavby 
7, 7A   Výjimky z dopravního značení 
8, 8A, 8B  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Dodávka dálkově řízeného žacího stroje 
  s vysokou svahovou dostupností 
9  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 
10, 10A   Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
11, 11A   Smlouva o nájmu filmových kopií firmy Warner Bross 
12 Pověření ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 

organizace 
13, 13A, 13B Dodatek č. 5 ke  Smlouvě o dílo č. 123/2007 „Generel odvodnění města Kuřimi„ 
14, 14A  Zápis komise stavební ze dne 11. 5. 2011 
15, 15A, 15B Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
16, 16A, 16B Přijetí daru – písek. Přijetí daru – televizor 
17, 17A, 17B  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 
18, 18A   Smlouva o vytvoření díla 
19  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
20, 20A, 20B  Erika Juračková, bytem Čebín xxx – dodatek č.1 k nájemní smlouvě na pozemek 
21  Lesní cesta v lokalitě „Horka“ 
22  Odškodnění odsouzeného za pracovní úraz 
23, 23A, 23B  Pozemky na ul. Luční – odkup pozemků od Statutárního města Brna, p. Suchánková  


