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Z á p i s   č í s l o 18/2011 
 
ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 15. 6. 2011 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Koláček   1. místostarosta 
  Ing. Oldřich Štarha místostarosta 
  Zdeněk Kříž  člen rady 
 
Omluven: PaedDr. David Holman 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. O. Štarha 
 
Starosta zahájil jednání ve 14,22 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 8. 6. 2011 
 
2. Pronájem pozemku k zemědělskému využití – OVEKO a.s. 

 
3. Wellness Kuřim s.r.o.  – Dodatek č. 1 ke  smlouvě o výkonu funkce jednatele 

3.1. E.ON Distribuce, a.s., zřízení věcného břemene – stavba „Kuřim, nám. 1. května, kab. sm. 
Sarbu - žádost 2, X 14. SB - 4410-353“ 

3.2. KOMETA GROUP, a.s. - smlouva o vzájemné propagaci 
 

4. Nesplněná usnesení – prodloužení termínu plnění 
 
5. EveRi s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

5.1. Husár Julius – dohoda o narovnání 
5.2. Mašková Jana – prominutí poplatku z prodlení 
5.4. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
5.5. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
5.6. Dohoda o vzájemné výměně bytů – Pallas v. Svobodová 
 

6. Závěrečný účet 2010 
 
7. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
 
8. Smlouva o technické podpoře č. TP 43/11 nahrazující smlouvu č. TP94/07 (144/2007), 

znamenající úsporu peněz vynětím modulu Propojení do spisové služby GINIS 
 
9. Dohoda o přistoupení dalšího účastníka Obce Česká k rámcové smlouvě o poskytování veřejně 

dostupných služeb elektronických komunikací firmy Vodafone 
 

10. Ceník za zápůjčku audio zařízení PEAVEY - Escort 3000 PA  
 

11. Zápis z jednání komise dopravy dne 16. 5. 2011 
 

12. Zápis z jednání komise dopravy dne 6. 6. 2011 
 

13. Informace o zapůjčení GIS dat pro prezentaci 
 

14. Podnikatelský obolus 2011 
 

15. Navýšení kapacity školní jídelny - výdejny při Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-
-venkov, místo výkonu činnosti Komenského 511 

 
16. Směrnice Zpracování účetnictví 
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17. Žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace o čerpání investičního fondu školy 

 
18. „Obnova – stavební úprava výtahu v domě s pečovatelskou službou Kuřim, Zahradní 1275“ - 

schválení výzvy 

 
19. Město Kuřim a Orgapol, akciová společnost – Smlouva o právu k provedení stavby 

 
20. Nákup čerpadla pro mokrý kámen, nám. 1.května – vyčlenění finančních prostředků 

 
21. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „MŠ Komenského, Kuřim – gastro vybavení tříd“ 

 
22. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Dodávka a montáž vybavení interiéru pro stavbu 

MŠ na ul. Komenského v Kuřimi“ 
 

23. Ukončení smlouvy o dílo č. 2010/D/0029 
 

24. Společný nájem bytu p. Vašák 
GOOD 24 s.r.o. – dodatek nájemní smlouvy 

 
25. Žádost o pronájem silničního zábradlí k umístění reklamních poutačů 

 
26. Zápis komise stavební ze dne 13. 6. 2011 

 
27.  „Rekonstrukce plynovodů v Kuřimi, ul. Legionářská, úsek Havlíčkova – Smetanova, Na 

Zahrádkách“ - vstup na pozemky Města Kuřim  za účelem rekonstrukce plynovodu 
 

28.  „Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Kuřim - Revitalizace veřejného osvětlení města 
Kuřim – 1. etapa“ - schválení výzvy 

 
29. Pracovní skupina pro snížení dopadu uzavírek na dopravní obslužnost ve městě Kuřimi 
 
30. Pracovní skupina pro znovuotevření restaurace „Kulťas“ 
 
 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 8. 6. 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 8. 6. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 269/2011 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 8. 6. 2011. 
 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2. Pronájem pozemku k zemědělskému využití – OVEKO a.s. 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
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. Pozemek bude 
využíván k pastvě ovcí a koz v rámci areálu Zlobice. Nájemní smlouvu chce firma uzavřít na dobu 5 let. 
Navrhovaná výše nájmu činí 1.500 Kč/ha/rok (tj. 0,15 Kč/m2/rok), nájemné by tedy bylo předepsáno ve 
výši 783,30 Kč/rok. 
RM dne 15. 5. 2011 usnesením č. 221/2011 schválila 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. 
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Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn – bez připomínek. 
V příloze B: OMP předkládá návrh nájemní smlouvy. 
 
Na jednání se dostavila Ing. V. Fidrmucová. 
 
Přijaté usnesení: 270/2011 - RM schvaluje 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 5 let ode dne 
podpisu smlouvy. 

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

3. Wellness Kuřim s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce 
jednatele 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala 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 o firmou Wellness Kuřim s.r.o. a Ing. Janem Sojkou, 
jednatelem této firmy, jejímž předmětem je především stanovení úkolů a povinností jednatele a systém 
jeho odměňování. 
Vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Sojka má zájem uzavřít od 1. 7. 2011 s Wellness Kuřim s.r.o. kromě 
smlouvy o funkci jednatele i pracovní smlouvu, je třeba upravit stávající smlouvu o výkonu funkce 
jednatele tak, že dojde ke snížení sjednané odměny jednatele z původních xxxxxxx Kč na xxxxxx,- Kč 
a rozdíl ve výši xxxxxxx,- Kč bude tvořit mzdu Ing. Sojky vyplácenou na základě pracovní smlouvy. 
Důvodem k tomuto kroku je pouze uvedení skutečného stavu  do souladu se zákoníkem práce a aktuální 
judikaturou.  
Ing. Sojka měl totiž v plánu od druhého pololetí tohoto roku v rámci snahy o maximální úsporu nákladů 
souvisejících s jeho osobou firmě Wellness Kuřim s.r.o. svoji odměnu fakturovat jako OSVČ a za tímto 
účelem obnovil i živnost. OMP tento záměr prověřoval a zjistil, že záležitost takto realizovat nelze 
a některé ještě další souvislosti – viz níže. 
 
Zákaz konkurence jednatele 
Podle § 136 odst. 1 písm. a) ObZ nesmí jednatel pod nikat v oboru 
stejném nebo obdobném oboru podnikání spole čnosti ani vstupovat se 
spole čností do obchodních vztah ů. Z toho tedy vyplývá, že pokud by 
jednatel fakturoval spole čnosti nap ř. poskytnutí n ějakých služeb, 
vstoupil by se spole čností do obchodního vztahu, což § 136 obchodního 
zákoníku vylu čuje.  
Vzhledem k výše uvedenému se Ing. Sojka rozhodl tedy alespoň pro uzavření PP, čímž bude mít řádný 
pracovněprávní vztah, podpoří dotační podmínku týkající se minimálního počtu zaměstnanců po určitou 
dobu a náklady společnosti se tím nezvýší. Souběh pracovně právního vztahu a funkce jednatele možný 
je, ovšem za podmínky, že pracovněprávní pozice jednatele nebude pozicí manažerskou nýbrž obsahově 
odlišnou: 
Statutární orgán spole čnosti vykonává funkci jednatele na základ ě 
smlouvy o výkonu funkce, která je pod řazena režimu obchodního zákoníku 
(konkrétn ě mandátní smlouv ě) a z toho vyplývá zejména míra a charakter 
jeho odpov ědnosti v ůči spole čnosti. Tento stav nebrání tomu, aby 
statutární orgán byl u spole čnosti soub ěžně zam ěstnán, ovšem jeho 
nápl ň práce NESMÍ POKRÝVAT ČINNOSTI statutárního orgánu a to jak 
navenek (jednání jménem spole čnosti), tak dovnit ř (obchodní vedení 
spole čnosti). Hledí se p řitom na faktickou nápl ň, nikoli na to, jak je 
pozice pojmenována nebo vymezena v pracovní smlouv ě. Pracovní pom ěr 
sjednaný v rozporu s výše uvedenými zásadami je ted y neplatný pro 
rozpor se zákonem. 
Z uvedeného d ůvodu možnosti její neplatnosti nelze uzav řít mezi 
jednatelem a spole čností pracovní smlouvu s druhem práce generální 
ředitel, manažer, ředitel spole čnosti atd.  
Z tohoto důvodu bude Ing. Sojka do pracovně právního vztahu zařazen jako ekonom. 
Konzultaci z pracovního práva poskytl Mgr. Ludvík Sekanina 
Příloha A: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele 
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Přijaté usnesení: 271/2011 - RM Kuřimi  v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim 
s.r.o. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o výkonu funkce jednatele“ mezi 
obchodní společností Wellness Kuřim s.r.o., IČ 292 13 380, a Ing. Janem Sojkou, 
jednatelem společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Z. Kříž), nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

3.1. E.ON Distribuce, a.s., zřízení věcného břemene – stavba „Kuřim, 
nám. 1. května, kab. sm. Sarbu - žádost 2, X 14. SB - 4410-353“  
(Příloha č. 3, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. J. Davidová) 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim prostřednictvím firmy ELQA s.r.o. k podpisu 
smlouvu, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou zařízení distribuční 
soustavy s názvem „Kuřim, nám. 1. května, kab. sm. Sarbu - žádost 2, X 14. SB - 4410-353“. Stavbou 
bude dotčen pozemek v majetku města p. č. 431, k. ú. Kuřim, v rozsahu dle přílohy. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH, na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Příloha B – situace 
 
Přijaté usnesení: 272/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 
49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na 
pozemku p. č. 431, k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
12.000,- Kč vč. DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. 

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

3.2. KOMETA GROUP, a.s. - smlouva o vzájemné propagaci 
(Příloha č. 3, 3C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. J. Davidová) 
 
KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 26296195, je účastníkem extraligy 
mužů v ledním hokeji. Tato společnost nabízí městu Kuřim spolupráci v oblasti vzájemné propagace 
v období  
1.6.2011 - 31.5.2012. 
 
Pro město plynou z předmětné smlouvy např. tyto závazky 
a) zveřejnit logo projektu Jižní Morava – Království Komety na stránkách města 
b) umístit propagační materiál klubu na reklamní plochy ve městě 
c) pravidelně prezentovat klub v místním zpravodaji a místní kabelové televizi 
 
Obdobné závazky z oblasti propagace nabízí hokejový klub městu Kuřim. Finanční plnění plynoucí ze 
smlouvy jsou následující. Město zaplatí klubu 3.000,- Kč + 20% DPH a klub městu 3.000,- Kč + 20% 
DPH. Plnění závazků vyplývajících ze smlouvy v minulém roce zajišťoval osobně pan starosta, případně 
KÚ. 
Při vjezdu do Kuřimi od Tišnova byl zbudován v prosinci 2009 billboard propagující hokejový klub 
Kometa Brno. 
Příloha C – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 273/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s KOMETA 

GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 26296195, a pověřuje 
kancelář úřadu MěÚ Kuřim zajištěním závazků plynoucích z předmětné smlouvy. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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4. Nesplněná usnesení – prodloužení termínu plnění 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá v příloze A zdůvodnění nesplněných usnesení, na jehož základě žádá 
o prodloužení termínu plnění následovně: 
Příloha A 
 
Usn. RM č. 377/2006, 242/2007, 243/2007, 244/2007, 328/2007, 412/2007 a 306/2008  do 30.6.2012 
 
Usn. RM č. 13/2009 do 30.6.2012 
Usn. RM č. 261/2009 do 30.6.2012 
 
Usn. RM č. 263/2009 do 30.6.2012 
 
Usn. RM č. 266/2009 do 30.6.2012 
 
Usn. RM 29/2010 až 41/2010 do 30.6.2012 
 
Usn. RM č. 311/2009 až 324/2009 – po podpisu panem starostou budou do 17. 6. 2011 vyřízeny, proto 
není nutné prodlužovat termín plnění. 
 
Přijaté usnesení: 274/2011 – RM schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení dle zápisu. 
 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

5. EveRi s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Firma EveRi s.r.o., Palackého nám. 7, Ivančice, IČ 26946335, je nájemcem nebytového prostoru 
(prodejna obuvi) v I. NP v objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na nám. Osvobození v Kuřimi, kde provozuje 
prodejnu obuvi. S odkazem na čl. 4.2 písm. c) požádala firma EveRi o ukončení nájemní smlouvy č. 
395/2000 dohodou ke dni 31. 7. 2011. Důvodem je razantní pokles tržeb. OMP doporučuje nájem 
ukončit. 
Pokud rada města žádosti vyhoví, doporučuje OMP schválit záměr na využití předmětného nebytového 
prostoru. Může jít jak o komerční tak i nekomerční využití. OMP upřednostňuje komerční využití. 
V případě, že by se nenašel vhodný komerční uchazeč o pronájem předmětného nebytového prostoru, 
doporučujeme vyhlásit záměr k využití neziskovým organizacím. 
 
Přijaté usnesení: 275/2011 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 395/2000 s firmou EveRi 

s.r.o., Palackého nám. 7, Ivančice, IČ 26946335, jejímž předmětem je pronájem 
nebytového prostoru (prodejna obuvi) v I. NP objektu č. p. 902, na nám. Osvobození, 
dohodou ke dni 31. 7. 2011. 

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

5.1. Husár Julius – dohoda o narovnání 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 31. 12. 2010 byl ukončen dohodou nájemní vztah s panem Juliem Husárem, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 72380390, jehož předmětem byl nájem nebytových prostor – restaurace - 
v KD Kuřim na nám. Osvobození 902. Z nájemní smlouvy č. 202/2007 plynula stranám povinnost 
k majetkovému vypořádání investic. Město uznalo majetkové nároky nájemce ve výši 55.000,- Kč (blíže 
specifikovano v návrhu dohody), tato částka je zahrnuta i ve schváleném rozpočtu města pro rok 2011. 
JMP, a.s. přepsala smlouvu o sdružených dodávkách plynu na město až k datu 21. 2. 2011, čímž vznikl 
rozdíl ve stavech měřidel mezi dnem předání restaurace (viz. předávací protokol) a dnem převodu 
smlouvy. Rozdíl činí 609 m3. Dle předložené vyúčtovací faktury tedy dluží město panu Husárovi částku 
za odebraný plyn ve výši 6.596,- Kč. 
Pan Husár má vůči městu některé dosud nezaplacené závazky na nájemném a vyúčtování služeb. Z tohoto 
důvodu vypracoval odbor majetkoprávní návrh dohody o narovnání na jejímž základě by mělo dojít 
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k částečnému započtení pohledávek a k úhradě rozdílové částky ve výši xxxxxxx Kč ze strany pana 
Husára. 
Pan Husár vyslovil s předloženým návrhem dohody o narovnání souhlas. 
Příloha č. 1 – návrh dohody o narovnání 
 
Přijaté usnesení: 276/2011 - RM schvaluje uzavření dohody o narovnání s panem Juliem Husárem, 

trvale bytem xxxxxxxxxxx, Kuřim, IČ 72380390, dle přílohy. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Ing. D. Sukalovský), nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

5.2. Mašková Jana – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Paní Jana Mašková je nájemcem bytu č. 1260/xx, na ul. Nádražní v Kuřimi. Dne 26. 5. 2011 uhradila 
Městu Kuřim jednorázově částku ve výši xxxxxxx Kč. Z toho poplatek z prodlení činil xxxxxxx,- Kč. 
Dne 1. 6. 2011 požádala pí Mašková o prominutí poplatku z prodlení. 
OMP doporučuje prominutí poplatku z prodlení ve výši ½. 
 
Přijaté usnesení: 277/2011 - RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného 

k bytu č. 1260/xx ve výši ½ z částky xxxxxx,- Kč paní Janě Maškové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 

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

5.4. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 2 v domě č. p. 1535 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: 278/2011 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv a 

povinností v bytovém družstvu a majetkovém vypořádání“ mezi Ing. Janou 
Němečkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxx, Kuřim, a Mgr. Lenkou Němečkovou, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx Olejnice, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 
1535/2 členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 
968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – paní Mgr. Lence Němečkové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxx Olešnice. 

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

5.5. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 5 v domě č. p. 1534 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: 279/2011 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv a 

povinností v bytovém družstvu a majetkovém vypořádání“ mezi Mgr. Veronikou 
Foralovou, trvale bytem xxxxxxxxxx, Kuřim, a Ing. Janou Němečkovou, trvale bytem 
xxxxxxxxxxx Kuřim, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1534/x členu 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 
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Kuřim, IČ 26277212 – paní Ing. Janě Němečkové, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
Kuřim. 

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

5.6. Dohoda o vzájemné výměně bytů – Pallas v. Svobodová 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Lukáš Pallas, trvale bytem xxxxxxxx Brno je nájemcem bytu č. 1467/3 umístěného ve 3. podlaží 
domu č. p. 1467 na ul. Hojerova. Paní JUDr. Olga Svobodová, trvale bytem xxxxxxxxx Kuřim je 
nájemcem bytu č. 1468/x umístěného ve 2. podlaží domu č. p. 1468 na ul. Hojerova. Prostřednictvím 
pana Ing. Burkarta (předseda představenstva) požádali dne 8. 6. 2011 o souhlas s výměnou bytu. 
Podle § 715 občanského zákoníku uděluje pronajímatel souhlas k výměně bytu. Jelikož je Město Kuřim 
spolupronajímatelem družstevních bytů v lokalitě Sv. Ján, je souhlas města nutný. Podle stávající 
legislativy je možno souhlas neudělit jen ze závažných důvodů. OMP takový důvod nespatřuje. Členové 
představenstva se k dohodě o výměně bytů vyjádřili kladně. 
 
Přijaté usnesení: 280/2011 - RM souhlasí se vzájemnou výměnou bytu č. 1467/x na ul. Metelkova, 

jehož nájemcem je pan Lukáš Pallas, trvale bytem xxxxxxxxxxx Brno, za byt 
č. 1468/x, jehož nájemcem je paní JUDr. Olga Svobodová, trvale bytem xxxxxxxxxx 
Kuřim. 

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

6. Závěrečný účet 2010 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2011. 
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“. Tato 
zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky a závěr přezkoumání je bez výhrad. 
Závěrečný účet bude v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a bude projednán Finančním výborem. 
ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
Přijaté usnesení: 281/2011 - RM bere na vědomí a předkládá ZM ke schválení závěrečný účet 

hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 2010 a Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 

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

7. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje  
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim podalo v lednu letošního roku žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
(JMK) na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zadání stavby 
odlehčovací komory v ul. Hybešova, Kuřim.. Zastupitelstvo JMK na svém zasedání dne 28. 4. 2011 
schválilo poskytnutí dotace 120.000,- Kč na tuto akci. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace je 
třeba uzavření smlouvy schválit radou města.  
Příloha: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
 
Přijaté usnesení: 282/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje ve výši 120.000,- Kč na zhotovení projektové dokumentace 
pro územní řízení, stavební povolení a zadání stavby odlehčovací komory v ul. 
Hybešova, Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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8. Smlouva o technické podpoře č. TP 43/11 nahrazující smlouvu 
č. TP94/07 (144/2007), znamenající úsporu peněz vynětím modulu 
Propojení do spisové služby GINIS 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje M. Svoboda) 
 
Město Kuřim, pořídilo v roce 2007 programové vybavení zahrnující licence 4 modulů potřebných pro 
chod stavebního odboru MěÚ. Jednalo se o modul Stavební úřad, Vodoprávní úřad, Úřad územního 
plánování a modul zajišťující propojení do spisové služby GNIS, která se shodou okolností uvedla do 
provozu k 1.1.2007. Po konzultacích se stavebním odborem a doladění způsobu komunikace mezi naší 
spisovou službou GINIS a programovým vybavením pro stavební odbor – VITA, došlo k přehodnocení 
způsobu využití programových modulů VITA a bylo konstatováno, že propojení mezi těmito dvěma 
programy není za současných podmínek potřebné a přistoupilo se k jednání s poskytovatelem tohoto 
programového vybavení firmou VITA software, s.r.o. tak, aby došlo ke shodě a bylo možné ukončit 
provozování tohoto propojení, tento modul z hlediska servisní podpory vyjmout a neplatit tak čtvrtletní  
poplatek za technickou podporu, který činil 1.500,- Kč. Uzavřením této nové smlouvy o technické 
podpoře tedy dojde k roční úspoře 6.000,- Kč. 
Příloha č. 1: Smlouva o technické podpoře TP43/11 
Příloha č. 2: Licenční podmínky 
Příloha č. 3: Smlouva o technické podpoře TP94/07 
 
Přijaté usnesení: 283/2011 - RM souhlasí s uzavřením nové smlouvy o technické podpoře č. TP43/11 

nahrazující předchozí smlouvu z roku 2007 s firmou VITA software, s.r.o., se sídlem 
Na Beránce 57/2, PSČ 160 00, Praha 6, IČ 61060631, cena technické podpory na 
jedno čtvrtletí se snižuje na částku 8.056,80 Kč. 

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

9. Dohoda o přistoupení dalšího účastníka Obce Česká k rámcové 
smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací firmy Vodafone 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizují M. Svoboda, Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim, včetně jeho organizací, bude využívat nového poskytovatele telekomunikačních služeb, na 
základě zrealizovaného výběrového řízení D-KÚ-2011-003, což umožní optimální využívání 
vynakládaných finančních prostředků. Snahou města bylo využít balík veškerých telekomunikačních 
služeb (včetně městských organizací), aby došlo k úspoře nákladů. Do projektu je zapojeno: Město 
Kuřim, ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova, MŠ Kuřim, Centrum sociálních služeb a Wellness Kuřim. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek schválila RM usnesením č. 169/2011 ze dne 12. 4. 2011 
uzavření smlouvy s firmou Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha, 
IČ 26933179, na poskytování služeb v oblasti mobilních telefonů. Vzhledem k potřebné změně 
poskytovatele telekomunikačních služeb v Obci Česká, která spadá do našeho správního obvodu a které 
mimo jiné poskytujeme služby v rámci technologického centra a spisových služeb, nám nabídla firma 
Vodafone Czech Republic po vzájemné dohodě začlenit tuto obec do rámcové smlouvy o poskytování 
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací tak, aby obec mohla využít zvýhodněných 
vysoutěžených podmínek poskytování služeb v oblasti mobilních telefonů. Přistoupení obce našeho 
správního obvodu k rámcové smlouvě neodporuje níže uvedenému znění dohody a je standardní dohodou 
mezi ORP, obcemi a poskytovatelem. 
Obec Česká získává na základě této dohody zejména právo uzavřít s předchozím písemným souhlasem 
Města Kuřim vlastním jménem a na svůj účet Dílčí smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se 
dodává, že vyúčtování za služby poskytnuté na základě Dílčích smluv uzavřených mezi Obcí Českou 
a Poskytovatelem budou vystavena na Obec Českou. 
 
Příloha č. 1: Dohoda o přistoupení k Rámcové smlouvě o poskytování služeb 
Příloha č. 2: Rámcová smlouva o poskytování služeb el. komunikací Vodafone 
 
Přijaté usnesení: 284/2011 - RM souhlasí s přistoupením Obce Česká k rámcové smlouvě 

o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a souhlasí tak 
s uzavřením Dohody o přistoupení k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací, která se uzavírá mezi Poskytovatelem 
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Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha, 
IČ:26933179, Účastníkem Město Kuřim a Dalšími účastníky. 

 
Přijaté usnesení: 285/2011 - RM souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování veřejně 

dostupných služeb elektronických komunikací OneNet č.006504 mezi 
Poskytovatelem: Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 
Praha, IČ 26933179, a Účastníkem: Město Kuřim. Minimální měsíční částka za 
poskytované služby je stanovena na 10.500,- Kč.  

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

10. Ceník za zápůjčku audio zařízení PEAVEY - Escort 3000 PA 
(Příloha č. 10, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje R. Jízdný) 
 
V současné době Městský úřad Kuřim bezplatně propůjčuje audio zařízení PEAVEY – Escort 3000 PA 
k různým kulturním, sportovním a společenským akcím, které se konají na území města i mimo něj. 
Zařízení si zapůjčují příspěvkové organizace ve městě, pořadatelé těchto akcí, v některých případech i 
komerční subjekty a fyzické osoby. Tato situace je dále neudržitelná vzhledem k neustále vzrůstající 
tendenci. Audio zařízení je potřeba čas od času opravit a udržovat v provozuschopném stavu. Z tohoto 
důvodu navrhuje kancelář úřadu radě města schválení ceníku za zápůjčku tohoto audio zařízení na 150,- 
Kč/den. 
 
Přijaté usnesení: 286/2011 - RM schvaluje ceník za zápůjčku audio zařízení PEAVEY – Eskort 3000 

PA, dle zápisu s platností od 1. 7. 2011. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

11. Zápis z jednání komise dopravy dne 16. 5. 2011 
(Příloha č. 11, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z  jednání komise dopravy ze dne 16. 5. 2011. 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 16. 5. 2011 
 
Diskuse: 
Bylo hlasováno o jednotlivých bodech zvlášť: 
Bod č. 1) pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 2) proti 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 3) pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 5) pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 6) pro 3, zdržel se 1 (Z. Kříž), nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 7) pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 8) pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 9) bere na vědomí 
Bod č. 10) pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 11) proti 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 12) bere na vědomí 
Bod č. 13) pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 287/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 16. 5. 2011 

a schvaluje body č. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13 a neschvaluje body č. 1, 2, 11, dle zápisu 
v příloze. 

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

12. Zápis z jednání komise dopravy dne 6. 6. 2011 
(Příloha č. 12, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z  jednání komise dopravy  ze dne 6. 6. 2011. 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 6. 6. 2011 
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Diskuse: 
Bylo hlasováno o jednotlivých bodech zvlášť: 
Bod č. 1) pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 2) pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 288/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 6. 6. 2011 

a schvaluje body č. 1, 2 dle zápisu v příloze.  
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

13. Informace o zapůjčení GIS dat pro prezentaci 
(Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Mgr. D. Montagová) 
 
Firma GISIT s.r.o. zajišťuje technický provoz mapového serveru, který se využívá ke zpřístupnění GIS 
data pro referenty MěÚ. Vzhledem k tomu, že je Město Kuřim jejich prvním uživatelem z oblasti veřejné 
správy, požádal jednatel firmy Michal Kučera o zapůjčení vzorku dat za účelem prezentace mapového 
portálu a rozšíření okruhu uživatelů.  
S ohledem na  licenčními ujednání jednotlivých zobrazovaných vrstev lze zapůjčit následující data: 

• Hranice ORP Kuřim – zakreslení hranic k.ú. s označením jejich názvu 
• Veřejné studny – bodově vyznačené studny s popisnými informacemi (místo, způsobu 

využívání, množství jímané vody apod.) 
• Překopy – plošně vyznačené překopy na místních komunikací, barevně rozlišené probíhající, 

ukončené a plánované s popisnými informacemi (termín a účel zásahu, jméno firmy, která 
překop provádí) 

• Městské pozemky – plošně vyznačené pozemky, jejichž vlastníkem je Město Kuřim, popisné 
informace o ploše pozemku. 

 
Zapůjčení dat bude bezplatné, časově omezeno na 6 měsíců, počínaje 15. 6. 2011, při předání dat bude 
sepsán předávací protokol. 
 
 
 

14. Podnikatelský obolus 2011 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. A. Trtílková) 
 
Dne 30. 5. 2011 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na 
předepsaném tiskopise podnikatelský OBOLUS v celkové výši 8.639,- Kč. Tuto částku určil pro Dům 
dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov, na pořádání akcí pro děti, dle zvážení ředitelky domu dětí 
Mgr. Ivany Zejdové. Účel odpovídá Programu podnikatelský obolus 2011, proto doporučujeme tento 
podnikatelský obolus schválit. 
Příloha č. – tiskopis podnikatelského obolu 
 
Finančně kryto z ORG: 9048000000 
Odčerpáno: 0,- Kč 
Zbývá k čerpání: 70.000,- Kč 
 
Přijaté usnesení: 289/2011 - RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na uplatněný podnikatelský 

OBOLUS ve výši 8.639,- Kč pro Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov, na 
pořádání akcí pro děti dle zvážení ředitelky domu dětí. 

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

15. Navýšení kapacity školní jídelny - výdejny při Základní škole 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, místo výkonu činnosti 
Komenského 511 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, 15C, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. H. Němcová) 
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Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov Mgr. Stanislav Plchot požádal o 
schválení navýšení kapacity školní jídelny – výdejny na ulici Komenského 511 ze 120 na 200 
stravovaných.  
Zdůvodnění: 
Od 1. 9. 2011 budou v budově základní školy na ulici Komenského 511 nově zřízeny dvě třídy mateřské 
školy. Z toho důvodu dojde k navýšení počtu stravovaných ve školní jídelně – výdejně základní školy. 
V současné době je kapacita školní jídelny – výdejny 120 stravovaných. Zvýšením počtu strávníku však 
kapacita školní jídelny – výdejny nebude dostačující. Je třeba požádat o navýšení kapacity v rejstříku 
škol a školských zařízení ze 120 na 200 stravovaných, aby mohla škola vydané obědy vykazovat ve 
statistickém výkaznictví, nebyla krácena o finanční prostředky ze státního rozpočtu na mzdy a byly jí 
navýšeny úvazky pro zaměstnance školní jídelny – výdejny.  
Strava pro žáky základní školy bude, stejně jako dosud, dovážena z vlastní školní jídelny, která je na ulici 
Tyršova 1255 a strava pro děti mateřské školy bude dovážena z vlastní školní jídelny na ulici 
Komenského 1011.  
Pro navýšení kapacity bylo třeba posouzení kapacity zařízení výdejny odborným technologem, souhlas 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a vyjádření stavebního úřadu. 
Dle technologa není třeba provádět žádné stavební úpravy pouze navýšit počet elektrických zásuvek na 
230 V o dvě a posílit stávající technologické vybavení o: 
- 1 ks pojízdného zásobníku na talíře s ohřevem o kapacitě 2 x 50 talířů + doplnění el. zásuvky na 230 V; 
- 1 ks pojízdné vyhřívané vodní lázně o kapacitě GN 1/1 (100 litrů/100 porcí) + doplnění el. zásuvky na 
230 V. 
Je tedy třeba dovybavit výdejnu jedním pojízdným zásobníkem na talíře (nákup do majetku základní 
školy) a jednou vyhřívanou vodní lázní (zapůjčí z majetku mateřská škola). 
Stavební úřad ani KHS JMK Brno proti navýšení kapacity nemají námitek. 
 
Přílohy: 

1. Žádost ředitele školy. 
2. Posudek technologického vybavení. 
3. Stanovisko KHS JMK v Brně. 
4. Stanovisko stavebního úřadu. 

 
Přijaté usnesení: 290/2011 - RM schvaluje navýšení kapacity školní jídelny - výdejny při Základní 

škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, místo výkonu činnosti Komenského 
511 z původních 120 na 200 stravovaných od 1. 9. 2011. 

 
Přijaté usnesení: 291/2011 - RM schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity školní jídelny - 

výdejny při Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, místo výkonu 
činnosti Komenského 511 v Rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2011. 

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

16. Směrnice Zpracování účetnictví 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. A. Varmužka) 
 
RM je opětovně předložen návrh nové vnitřní směrnice, týkající se účetnictví a oběhu účetních dokladů, 
která reaguje na nové požadavky vyplývající z probíhající účetní reformy. Tato směrnice bude dále 
doplňována o interní pokyny k provádění účetnictví. Dle této směrnice bude postupováno od účetního 
roku 2011. 
Tato vnitřní směrnice byla podrobena kontrole Finančním výborem, kde k ní nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 
 
Přijaté usnesení: 292/2011 - RM schvaluje Vnitřní směrnici Městského úřadu Kuřim č. 3 /2011 

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

17. Žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu 
školy 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. H. Němcová) 
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Dne 3. 5. 2011 předložila ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace Mgr. Lenka Slámová žádost o povolení čerpání investičního fondu školy ve 
výši 40.000,- Kč, a to na výměnu 4 ks nevyhovujících dřevěných oken na sociálním zařízení v budově 
mateřské školy na ulici Zborovská 887 (viz příloha). 
Ředitelka mateřské školy uvádí, že okna jsou v nevyhovujícím stavu, netěsní a zatéká jimi.  
Potřebná částka by byla uhrazena z investičního fondu školy, na kterém bylo ke 31. 3. 2011, dle účetní 
uzávěrky, 2.814.428,68 Kč. 
Jelikož se v průběhu prázdnin bude toto sociální zařízení rekonstruovat bylo by účelné zahrnout výměnu 
starých oken do rekonstrukce. 
Doporučujeme radě města žádosti ředitelky školy vyhovět. 
Příloha: Žádost ředitelky školy. 
 
Přijaté usnesení: 293/2011 - RM schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 813, 

okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenky Slámové na čerpání 
prostředků z investičního fondu ve výši 40.000,- Kč na výměnu 4 ks oken na 
sociálním zařízení dětí v budově mateřské školy na ulici Zborovská 887.  

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

18. „Obnova – stavební úprava výtahu v domě s pečovatelskou 
službou Kuřim, Zahradní 1275“ - schválení výzvy 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, 18C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
OIRR zpracovalo výzvu, návrh smlouvy o dílo a návrh hodnotící komise pro zadávací řízení na uvedenou 
akci.  
Předpokládané náklady jsou do 1.171.000,- Kč vč. DPH. V rozpočtu města bylo v ZM 12. 4. 2011 
vyčleněno na akci 1.200.000,- Kč z příjmů (585.311,- Kč z dotací Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek 
bude převeden na město Kuřim z fondu Domu s pečovatelskou službou). 
Doručení nabídek do 30. 6. 2011.  
Termín dodání: 30. 11. 2011. 
OIRR se zástupcem Domu s pečovatelskou službou zpracovalo výzvu a návrh smlouvy o dílo pro 
zahájení zadávacího řízení, který předkládáme RM ke schválení současně s návrhem hodnotící komise. 
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
Přílohy: výzva, návrh SOD, návrh hodnotící komise 
 
Přijaté usnesení: 294/2011 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „Obnova – 

stavební úprava výtahu v domě s pečovatelskou službou Kuřim, Zahradní 1275“, 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

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

19. Město Kuřim a Orgapol, akciová společnost – Smlouva o právu 
k provedení stavby 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, 19C, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
Firma Orgapol, akciová společnost má záměr postavit skladovací halu na ul. Blanenská v Kuřimi. Jedná 
se o novostavbu na pozemku parc. č. 2994/19. Vedle již funkční asfaltové komunikace bude vybudovaný 
nový chodník, který bude částečně umístěný na městském pozemku parc. č. 2997/1, k. ú. Kuřim (cca 6 
m2) – viz příloha A, B.  
Pro další stavební řízení je nutné uzavřít „Smlouvu o právu k provedení stavby“. OMP navrhuje uzavřít 
podobnou smlouvu jak s firmou Downtown s.r.o., tj. za poplatek ve výši 12.000,- Kč včetně DPH 20%. 
V příloze C předkládáme RM návrh smlouvy. 
Příloha A, B, C 
 
Na jednání se dostavila Ing. V. Fidrmucová. 
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Přijaté usnesení: 295/2011 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby s  firmou 
Orgapol, akciová společnost, IČ 00550485, se sídlem Podolí 78, PSČ 664 03, dle 
přílohy C. 

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

20. Nákup čerpadla pro mokrý kámen, nám. 1.května – vyčlenění 
finančních prostředků 
(Příloha č. 20, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Ke konci května přestalo fungovat čerpadlo pro mokrý kámen na nám. 1. května. Bylo v provozu 8 let. 
Prohlídka čerpadla ukázala, že oprava by přinesla pouze krátkodobý provoz nebo by oprava nebyla vůbec 
možná. Před 8 lety bylo instalováno čerpadlo značky Calpeda. Na základě nabídek na internetu bylo 
nalezeno vhodné čerpadlo za cenu 21.000,- Kč vč. DPH. Pro umístění čerpadla je možné, že se budou 
muset udělat drobné úpravy napojení (odhad 2.000,- Kč). 
OIRR navrhuje vyčlenit částku 23.000,- Kč z ORG 1006 0000 00 „drobné investice“ na zakoupení 
a instalaci čerpadla pro mokrý kámen na nám. 1. května v Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 296/2011 - RM souhlasí s vyčleněním částky 23.000,- Kč na zakoupení a instalaci 

čerpadla pro zajištění chodu díla „mokrý kámen“ na nám. 1. května v Kuřimi z  ORG 
1006 0000 00 „drobné investice“. 

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

21. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: MŠ Komenského, Kuřim – gastro vybavení tříd MŠ  
Evidenční číslo zakázky : 1/2011 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Kuřimi o vybudování mateřské školy v části základní školy 
na ul. Komenského provedla Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okr. Brno-venkov, příspěvková 
organizace a OIRR zadávací řízení na dodávku gastro vybavení pro mateřskou školu na ul. Komenského 
v Kuřimi. 
Cenovou nabídku podaly 2 firmy. Byly osloveny 4 firmy, další zájemci se hlásili telefonicky. 
Nabídky byly vyhodnoceny následovně: 
 
Pořadí Název firmy Cena bez DPH Cena s DPH 
1 Lumír Novotný, Muchova 1090/21, 

613 00 Brno – Černá Pole 
156.309,- 187.571,- 

2 HOPSPIMED, spol. s r.o., Malešická 
2251/51, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

194.933,- 233.919,60 

 
Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek doporučuje hodnotící komise doporučuje jako zhotovitele díla 
vybrat fyzickou osobu OSVČ Lumír Novotný, Muchova 1090/21, 613 00 Brno – Černá Pole, IČ 738 
36 681, za cenu 187.571,- Kč. Celá částka bude hrazena z investičního fondu mateřské školy. Termín 
dodání do 5. 8. 2011. 
Přílohy: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 297/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s fyzickou osobou OSVČ 

Lumír Novotný, Muchova 1090/21, 613 00 Brno – Černá Pole, IČ 738 36 681, na 
realizaci zakázky „MŠ Komenského, Kuřim – gastro vybavení tříd MŠ“ za cenu 
187.571,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 298/2011 - RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ve výši 
187.571,- Kč na pořízení gastro vybavení tříd mateřské školy v budově základní 
školy Komenského 511. 

Hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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22. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: Dodávka a montáž vybavení interiéru pro stavbu MŠ na ul. 

Komenského v Kuřimi   
Evidenční číslo zakázky : 2/2011 
(Příloha č. 22, 22A, 22B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Kuřimi o vybudování mateřské školy v části základní školy 
na ul. Komenského provedla Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okr. Brno-venkov, příspěvková 
organizace a OIRR zadávací řízení na dodávku a montáž vybavení interiéru pro stavbu MŠ na ul. 
Komenského v Kuřimi. 
Cenovou nabídku podala 1 firma. Bylo osloveno 5 firem, další zájemci se hlásili telefonicky. 
Nabídky byly vyhodnoceny následovně: 

 
 
Pořadí Název firmy Cena bez DPH Cena s DPH 
1 LOKKI International s.r.o., Starý 

Plzenec, Raisova 860, PSČ 332 02,  
IČ 263 49 531 

775.110,- 930.132,- 

 
Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek doporučuje hodnotící komise doporučuje jako zhotovitele díla 
vybrat firmu LOKKI International s.r.o., Starý Plzenec, Raisova 860, PSČ 332 02, IČ 263 49 531, za cenu 
930.132,- Kč. Částka 200.000,- Kč bude hrazena z rozpočtu města, zbytek z investičního fondu mateřské 
školy. Termín dodání do 5. 8. 2011. 
Přílohy: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 299/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou LOKKI International 

s.r.o., Starý Plzenec, Raisova 860, PSČ 332 02, IČ 263 49 531, na realizaci zakázky 
„Dodávka a montáž vybavení interiéru pro stavbu MŠ na ul. Komenského v Kuřimi“ 
za cenu 930.132,- Kč vč. DPH. 

 
Přijaté usnesení: 300/2011 - RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ve výši 
730.132,- Kč na dodávku a montáž vybavení interiéru pro mateřskou školu v budově 
základní školy Komenského 511. 

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

23. Ukončení smlouvy o dílo č. 2010/D/0029 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. V. Indrová) 
 
Na základě usnesení RM č. 244/2010 ze dne 5. 5. 2010 byla uzavřena smlouva o dílo č. 2010/D/0029, 
včetně dodatku č. 1 s  Ing. Jiřím Bajerem na zpracování PD pro územní rozhodnutí, stavební povolení 
a zadání stavby pro záměr „Obratiště autobusů Podlesí“. 
Z důvodu prověření variantního řešení – okružní křižovatky Podlesí byly pozastaveny práce na 
zpracování PD. 
Na základě schválení usnesení RM č. 155/2011 ze dne 6. 4. 2011 zpracoval Ing. Jarolím studii „Okružní 
křižovatka Podlesí“. 
Z důvodu výhodnějšího navrženého variantního řešení je RM předloženo ke schválení uzavření dohody 
o ukončení smlouvy o dílo a úhradu rozpracované dokumentace pro stavební povolení ve výši  44.880,- 
Kč vč. DPH. 
Smlouva o dílo je uzavřena na cenu v celkové výši 139.800,- Kč vč. DPH. Za projektovou dokumentaci 
pro ÚR dle smlouvy o dílo bylo již uhrazeno 63.360,- Kč vč. DPH. 
Příloha: Soupis prokazatelně provedených prací – 1 x A4 
 
Přijaté usnesení: 301/2011 - RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 

2010/D/0029 s Ing. Jiřím Bajerem, Heinrichova 219/34, Brno – Štýřice, a úhradu 
rozpracované dokumentace ve výši 44.880,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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24. Společný nájem bytu 
(Příloha č. 24, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Petr Vašák, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 820/x na ul. Zborovská 
v Kuřimi. Od června loňského roku užívá se souhlasem města tento byt i jeho přítelkyně Marija 
Movsisyan. Oba vedou společnou domácnost, pečují o dvě nezletilé děti. V současné době usilují o 
výměnu svého 1+1 za větší byt. Jejich závazky jsou pravidelně hrazeny. 
Z důvodu právní jistoty požádala paní Movsisyan o zřízení institutu společného nájmu v předmětném 
bytu. Podle § 700 odst. 2 občanského zákoníku lze zřídit společný nájem nesezdaných osob pouze se 
souhlasem pronajímatele. 
 
Přijaté usnesení: 302/2011 - RM souhlasí, aby se společnými nájemci bytu č. 820/x umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 820 – 823 na ul. Zborovská a nám. 
Osvobození stali pan Petr Vašák, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim a paní Marija 
Movsisyan, bytem xxxxxxxxxx Kuřim. 

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

24. GOOD 24 s.r.o. – dodatek nájemní smlouvy 
(Příloha č. 24, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
RM schválila dne 10. 6. 2011 pod č. usnesení …/2011 pronájem nebytového prostoru restaurace 
v objektu KD Kuřim na nám. Osvobození č. p. 902. Nájemce požádal o uzavření dodatku nájemní 
smlouvy, v němž bude upraven institut výpovědi pro případ rekonstrukce KD Kuřim.  
Návrh dodatku nájemní smlouvy: 
 
9.4. Smluvní strany se dohodly, že případná rekonstrukce či rozsáhlejší stavební úpravy KD Kuřim nejsou důvodem 
k ukončení nájmu ze strany pronajímatele. V tomto případě dojde pouze k přerušení práv a povinností plynoucích 
z této smlouvy. Práva a povinnosti z této smlouvy se obnoví do 1 měsíce po vydání kolaudačního souhlasu. Tento 
článek pozbývá účinnosti, pokud rekonstrukce či rozsáhlejší stavební úpravy KD Kuřim nebudou zahájeny do deseti 
let od podpisu této smlouvy. 
 
9.5. Po obnovení práv a povinností plynoucích z této nájemní smlouvy (viz. čl. 9.4) vstoupí smluvní strany do jednání 
o nových podmínkách smlouvy, zejména o výši nájmu. Nedojde-li do tří měsíců od zahájení jednání k dohodě o 
nových podmínkách smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran postupovat podle čl. 9.1.  
 
Přijaté usnesení: 303/2011 - RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy s firmou GOOD 24 

s.r.o., se sídlem Žebětín č. e. 1182, 641 00 Brno, IČ 25349902, jehož předmětem je 
úprava institutu výpovědi pro případ rozsáhlejších úprav KD Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Ing. D. Sukalovský), nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

25. Žádost o pronájem silničního zábradlí k umístění reklamních 
poutačů 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. V. Indrová) 
 
Usnesením RM č. 265/2004 byl schválen záměr trvalé nabídky k pronájmu silničního zábradlí v majetku 
města Kuřimi k  reklamním účelům za cenu 300 Kč / 1 pole/ 1 měsíc. 
Dne 14. 6. 2011 podal Ing. Jan Sojka za společnost WELLNESS Kuřim, s.r.o. žádost o pronájem 2 polí 
silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května. Reklamní tabule v počtu 2 ks žádá umístit na dobu určitou 
od 27. 6. 2011 do 26. 6. 2012 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Smlouva bude uzavřena se společností 
WELLNESS Kuřim, s.r.o., Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 292 13 380, dle schváleného usnesení RM 
č. 265/2004 za cenu 300 Kč/ měsíc + 20 % DPH. 
Reklamní plochy musí být umístěny mimo rozhledové trojúhelníky přechodů pro chodce, pouze 
v oblouku křižovatky. 
 
Přijaté usnesení: 304/2011 - RM schvaluje  uzavření smlouvy na pronájem 2 polí silničního zábradlí 

na nám. 1. května v Kuřimi na dobu určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce k  umístění 
reklamní tabule za cenu 300,- Kč/ 1 pole/ 1měsíc + DPH, se společností WELLNESS 
Kuřim, s.r.o., Blanenská 1082, Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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26. Zápis komise stavební ze dne 13. 6. 2011 
(Příloha č. 26, 26A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 13. 6. 2011 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti  fyzických a právnických osob, záležitosti úřadu: 

- stavební úpravy rodinných domů, novostavba rodinných domů 
- nástavba bytového domu ul. Popkova 991 – 993 
- podněty ke změně územního plánu 
- barevné řešení fasády ZŠ Jungmannova 

Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
Bylo hlasováno o jednotlivých bodech: 
Bod č. 1) pro 3, zdržel se 1 (Ing. D. Sukalovský), nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 2) pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 3) pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
Bod č. 4) bere na vědomí 
Bod č. 5) bere na vědomí 
Bod č. 6) bere na vědomí 
 
Přijaté usnesení: 305/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 13. 6. 2011 

v bodech č. 4, 5, 6 a schvaluje body č. 1, 2, 3, dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

27. „Rekonstrukce plynovodů v Kuřimi, ul. Legionářská, úsek 
Havlíčkova – Smetanova, Na Zahrádkách“ 
- vstup na pozemky Města Kuřim za účelem rekonstrukce plynovodu 
(Příloha č. 27, 27A, 27B, 27C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Firma RWE Plynoprojekt, a.s., pracoviště Brno, se sídlem Plynárenská 499/1, požádala Město Kuřim 
o vyjádření k projektové dokumentaci „Rekonstrukce plynovodů v Kuřimi, ul. Legionářská, úsek 
Havlíčkova – Smetanova, Na Zahrádkách“. 
Ve vyjádření za Město Kuřim budou tyto podmínky: 

1) Před zahájením územního řízení bude s Městem Kuřim uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene - uložení plynovodů (vyřizuje Odbor majetkoprávní, Bc. Jana 
Davidová, tel. 541422345). 

2) Úsek překopů komunikace ul. Na Zahrádkách požadujeme po ukončení výkopových prací 
provést opravu po výkopu touto konstrukcí – hutněný zásyp potrubí, 15cm betonové směsi, 5cm 
asfaltový beton ABH, 5cm asfaltový beton ABS a poté celoplošně opatřit dvojitým penetračním 
nástřikem se zadrcením kamenivem v rozsahu všech 11 překopů. 

3) Překopy chodníků v ul. Na Zahrádkách budou předlážděny 1m od hrany výkopu na každou 
stranu celoplošně. 

4) Překopy přípojek k bytovým domům (parc. č. 2110/3, 2137/1, 2137/2, 2137/3) budou v místě 
komunikace opraveny v této konstrukci – hutněný zásyp potrubí, 30cm kamenivo 32-63, 5cm 
šotolinový povrch zaválcovaný. 

5) Překopy přípojek k bytovým domům (parc. č. 2110/3, 2137/1, 2137/2, 2137/3) budou v místě 
dlážděných chodníků opraveny celoplošně 1m od hrany výkopu na každou stranu. 

6) Překop chodníku v ul. B. Smetany požadujeme po dokončení v šíři překopu provést v této 
konstrukci – hutněný zásyp potrubí, 5cm asf. beton ABH, celoplošně po celé šíři a délce 
dotčeného chodníku 5cm obalovanou asfaltovou směsí ABS kladenou finišerem.  

7) Překop komunikace v ul. B. Smetany a Vojtova požadujeme po ukončení výkopových prací  
provést opravu po výkopu v celé šíři komunikace touto konstrukcí – hutněný zásyp potrubí, 
15cm betonové směsi, 5cm asfaltový beton ABH, 5cm asfaltový beton ABS v rozšířené ploše, a 
to od hranice křižovatky 2 m za hranu překopu. 

8) Nesouhlasíme s trasou vedení plynovodu v ul. Legionářská (od křižovatky s ul. Havlíčkova po 
parc. č. 2051). Navrhujeme vedení nového plynovodu ve stávající trase, tak aby nekřižoval 
ostatní inženýrské sítě a nezabíral další část pozemku. 

9) Nesouhlasíme s trasou vedení plynovodu v ul. Legionářská (od křižovatky s ul. B. Smetany po 
parc.č. 1971). Navrhujeme vedení nového plynovodu ve stávající trase, tak, aby nekřižovat 
ostatní inž.sítě a nezasahoval do komunikace II. třídy. 
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10) V místě výkopů na ul. Legionářská požadujeme předláždit chodníky v celé šíři a délce. 
11) V místě šachet pro odstranění potrubí požadujeme po ukončení výkopových prací upravit povrch 

takto: 
- chodníky budou předlážděny 1m od hrany výkopu na každou stranu celoplošně. 
- v travnaté ploše bude závěrečná úprava provedena trávníkovým kobercem 
- v místě komunikací požadujeme provést opravu po výkopu touto konstrukcí – hutněný zásyp 
potrubí, 15cm betonové směsi, 5cm asfaltový beton ABH, 5cm asfaltový beton ABS 

12) Rušené plynovody budou demontovány, příp. zafoukány. 
13) 30 dnů před zahájením prací omezujících provoz na místní komunikaci musí být požádáno 

o stanovení přechodného dopravního značení odsouhlaseného Dopravním inspektorátem PČR, 
Rybářova 17, Brno (vyřizuje Odbor dopravy, Ing. Jiří Kovář, tel. 541422335). 

14) Min. 20 dnů před zahájením výkopových prací je nutno požádat o „povolení  k překopu 
komunikace, případně chodníku, zeleně“ - vyřizuje Ing. Indrová, Odbor investiční 
a regionálního rozvoje města Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, tel. 541 422 310. 

15) Před zahájením prací musí stavebník požádat o „povolení záboru veřejného prostranství“ 
/např. skládkou stav. materiálu, lešení, zařízení staveniště/ - vyřizuje Ing. Indrová, Odbor 
investiční a regionálního rozvoje města Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, tel. 541 422 310. 

16) Pokud bude nutno v rámci stavby zasahovat do vzrostlé veřejné zeleně (stromy a keře), musí být 
tyto úpravy odsouhlaseny Odborem životního prostředí (Ing. Hamřík, tel. 541422318, 
608819451). Ing. Hamřík bude přizván k předání stavby a s ním budou vždy dopředu řešeny 
všechny problémy, které mají dopad na městskou zeleň. Na odboru životního prostředí MěÚ 
Kuřim je třeba v předstihu požádat o souhlas s kácením dřevin. 

17)  Při stavbě bude zajištěna bezpečnost proti úrazu osob, pohybujících se v okolí stavby. 
18) Po ukončení stavby požadujeme uvést dotčené pozemky do původního stavu (komunikace, 

chodníky) a fyzicky předat Odboru investičního a regionálního rozvoje města Kuřim, dotčenou 
veřejnou zeleň předat Odboru životního prostředí. 

19) Po ukončení stavby bude Odboru investičnímu předáno geodetické zaměření trasy plynovodů 
v digitální podobě. 

 
Přílohy: - katastrální mapa se zakreslením tras STL plynovodů a přípojek. 
 
Na jednání se dostavila Ing. J. Lekešová. 
 
Přijaté usnesení: 306/2011 - RM souhlasí se vstupem na veřejné prostranství v Kuřimi, za účelem 

rekonstrukce STL plynovodů v Kuřimi, ul. Legionářská, úsek Havlíčkova – 
Smetanova, Na Zahrádkách“ za podmínek dle přílohy a ukládá Odboru investičnímu 
a regionálního rozvoje MěÚ Kuřim vyvolat jednání se společností Jihomoravská 
plynárenská, a.s., IČ 49970607. 

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

28. „Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Kuřim - Revitalizace 
veřejného osvětlení města Kuřim – 1. etapa“ - schválení výzvy 
(Příloha č. 28, 28A, 28B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje S. Bartoš) 
 
Na revitalizaci veřejného osvětlení v Kuřimi vyčlenilo Zastupitelstvo města  Kuřim na rok 2011 částku 
420.000,- Kč, ORG 1160 0000 00, zbylé náklady měla dle předpokladu pokrýt dotace z programu EFEKT 
2011.Dotace však byla přiznána jen ve výši 300.000,- Kč. Proto je nutné projednat v Zastupitelstvu města 
navýšení rozpočtu do celkové částky 950.000,- Kč. TJ. navýšení o 230.000,- Kč. 
OIRR zpracovalo výzvu a návrh smlouvy o dílo pro zahájení zadávacího řízení, který předkládáme RM 
ke schválení současně s návrhem hodnotící komise. 
Termín dokončení revitalizace – do 30. 11. 2011. 
Hodnotícím kritériem je pouze výše nabídkové ceny.  
Přílohy: výzva, návrh SOD, návrh hodnotící komise 
 
Přijaté usnesení: 307/2011 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „Výměna 

svítidel veřejného osvětlení v obci Kuřim - Revitalizace veřejného osvětlení města 
Kuřim – 1. etapa“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a 
náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

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

29. Pracovní skupina pro snížení dopadu uzavírek na dopravní 
obslužnost ve městě Kuřimi  
(Příloha č. 29, předkládá J. Koláček) 
 
Účel pracovní skupiny: Pracovní skupina je zřízena za účelem eliminace negativních vlivů na dopravu 
ve městě Kuřim v případě větších uzavírek komunikací. 
Náplň činnosti: Pracovní skupina bude řešit problémy, které vznikají při povolování uzavírek ve městě 
Kuřim. Důraz bude kladen na zajištění průjezdnosti vozidel integrovaného záchranného systému, na 
zajištění maximální míry plynulosti provozu bez tvoření velkých kongescí. Neméně důležitým a 
sledovaným ukazatelem musí být také zajištění bezpečnosti silničního provozu a operativní řešení 
vzniklých komplikací. 
Doba činnosti: Pracovní skupina zahájí svou činnost dne …………………………...Doba působení je na 
dobu neurčitou. 
 
Členové pracovní skupiny: 
Pracovní skupina bude obsazena představiteli samosprávy a státní správy, a to ve složení: 
 
Jiří Koláček, 1. místostarosta města Kuřimi (předsedající) 
 
Ing. D. Sukalovský starosta města  
 
Ing. Oldřich Štarha, místostarosta města Kuřimi 
 
Vladimír Pančík, poradenství v oblasti dopravy 
 
Ing. Jiří Kovář vedoucí OD 
 
Ing. Jana Lekešová, vedoucí OIRR 
 
Jan Herman, člen zastupitelstva města Kuřimi 
 
Mgr. Radim Novák, krizové řízení 
 
Milan Žáček, inspektor veřejného pořádku 
 
každý člen může za sebe delegovat náhradníka. Tuto skutečnost je však nutné oznámit s dostatečným 
předstihem předsedajícímu. 
 
Přijaté usnesení: 308/2011 - RM souhlasí se zřízením pracovní skupiny pro snížení dopadu uzavírek 

na dopravní obslužnost ve městě Kuřim ve složení dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

30. Pracovní skupina pro znovuotevření restaurace „Kulťas“ 
(Příloha č. 30, předkládá J. Koláček) 
 
Účel pracovní skupiny: Pracovní skupina je zřízena za účelem zrychlení a zjednodušení komunikace 
mezi nájemcem restaurace „Kulťas“ (dále jen nájemce) a představiteli či dalšími orgány města. Dále je 
zřízena za účelem operativního řešení případných problému před otevřením restaurace nájemcem.  
Náplň činnosti: Pracovní skupina bude dohlížet, zda kroky vedoucí k otevření restaurace probíhají 
v souladu se smlouvami uzavřenými mezi Městem Kuřimí a nájemcem restaurace a zda tyto kroky 
neodporují právním předpisům. Pracovní skupina bude od nájemce restaurace přijímat podněty 
a požadavky, které po analýze a zpracování předloží orgánům města Kuřimi k dalším opatřením. Pracovní 
skupina bude úzce spolupracovat s dotčenými odbory MěÚ Kuřim a orgány Města Kuřimi. 
Doba činnosti: Pracovní skupina zahájí svou činnost v den podpisu smlouvy Mezi městem Kuřimí 
a nájemcem restaurace. Činnost pracovní skupiny bude ukončena dne 31. 7. 2011. 
 
Členové pracovní skupiny: 
Pracovní skupina bude obsazena představiteli samosprávy a státní správy, a to ve složení: 
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Jiří Koláček, 1. místostarosta města Kuřimi (předsedající) 
 
Ing. Oldřich Štarha, místostarosta města Kuřimi 
 
Zdeněk Kříž, člen rady Města Kuřimi 
 
Jan Herman, člen zastupitelstva města Kuřimi 
 
Mgr. Lukáš Rafaj, vedoucí OSVV MěÚ Kuřim 
 
Mgr. Petr Kavka, pracovník OMP MěÚ Kuřim 
 
Věra Štěpánová, vedoucí MKK 
 
Jiří Brabec, člen Zastupitelstva města Kuřimi 
 
každý člen může za sebe delegovat náhradníka. Tuto skutečnost je však nutné oznámit s dostatečným 
předstihem předsedajícímu. 
 
Přijaté usnesení: 309/2011 - RM souhlasí se zřízením pracovní skupiny pro znovuotevření restaurace 

„Kul ťas“ ve složení dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,20 hodin. 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15. 6. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 8. 6. 2011 
2, 2A, 2B  Pronájem pozemku k zemědělskému využití – OVEKO a.s. 
3, 3A, 3B, 3C  Wellness Kuřim s.r.o.  – Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele 

E.ON Distribuce, a.s., zřízení věcného břemene – stavba „Kuřim, nám. 1. 
května, kab. sm. Sarbu - žádost 2, X 14. SB - 4410-353“ 

   KOMETA GROUP, a.s. - smlouva o vzájemné propagaci 
4, 4A   Nesplněná usnesení – prodloužení termínu plnění 
5, 5A   EveRi s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
   Husár Julius – dohoda o narovnání 
   Mašková Jana – prominutí poplatku z prodlení 
   Rolný Jan – výměna bytu 
   Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
   Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
   Dohoda o vzájemné výměně bytů – Pallas v. Svobodová 
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6, 6A, 6B  Závěrečný účet 2010 
7, 7A   Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
8, 8A, 8B, 8C Smlouva o technické podpoře č. TP 43/11 nahrazující smlouvu č. TP94/07 

(144/2007), znamenající úsporu peněz vynětím modulu Propojení do spisové 
služby GINIS 

9, 9A, 9B Dohoda o přistoupení dalšího účastníka Obce Česká k rámcové smlouvě o 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmy 
Vodafone 

10   Ceník za zápůjčku audio zařízení PEAVEY - Escort 3000 PA 
11   Zápis z jednání komise dopravy dne 16. 5. 2011 
12   Zápis z jednání komise dopravy dne 6. 6. 2011 
13   Informace o zapůjčení GIS dat pro prezentaci 
14, 14A, 14B  Podnikatelský obolus 2011 
15, 15A, 15B, 15C Navýšení kapacity školní jídelny - výdejny při Základní škole Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno-venkov, místo výkonu činnosti Komenského 511 
16, 16A   Směrnice Zpracování účetnictví 
17, 17A Žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu školy 
18, 18A, 18B, 18C „Obnova – stavební úprava výtahu v domě s pečovatelskou službou Kuřim, 

Zahradní 1275“ - schválení výzvy 

19, 19A, 19B, 19C Město Kuřim a Orgapol, akciová společnost – Smlouva o právu k provedení 
stavby 

20 Nákup čerpadla pro mokrý kámen, nám. 1.května – vyčlenění finančních 
prostředků 

21, 21A, 21B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „MŠ Komenského, Kuřim – 
gastro vybavení tříd MŠ  

22, 22A, 22B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Dodávka a montáž vybavení 
interiéru pro stavbu MŠ na ul. Komenského v Kuřimi  

23, 23A   Ukončení smlouvy o dílo č. 2010/D/0029 
24   Společný nájem bytu 
   GOOD 24 s.r.o. – dodatek nájemní smlouvy 
25   Žádost o pronájem silničního zábradlí k umístění reklamních poutačů 
26, 26A   Zápis komise stavební ze dne 13. 6. 2011 
27, 27A, 27B, 27C „Rekonstrukce plynovodů v Kuřimi, ul. Legionářská, úsek Havlíčkova – 

Smetanova, Na Zahrádkách“ - vstup na pozemky Města Kuřim  za účelem 
rekonstrukce plynovodu 

28, 28A, 28B „Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Kuřim - Revitalizace veřejného 
osvětlení města Kuřim – 1. etapa“ - schválení výzvy 

29 Pracovní skupina pro snížení dopadu uzavírek na dopravní obslužnost ve městě 
Kuřimi 

30 Pracovní skupina pro znovuotevření restaurace „Kulťas“ 


