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Z á p i s   č í s l o 20/2011 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 13. 7. 2011 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Koláček   1. místostarosta 
  Ing. Oldřich Štarha místostarosta 
  PaedDr. David Holman člen rady 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
Omluven:  Z. Kříž 
 
Starosta zahájil jednání v 8,06 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášení schopná. 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 7. 7. 2011 
 

2.  Nesplněná usnesení – prodloužení termínu plnění 
 

3.  Město Kuřim a Ing. Milan Pangrác, Tišnov – Smlouva o právu k provedení stavby 
 

4.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
4.1. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
4.2. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

 
5.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250.000,- Kč bez DPH „Výměna střešních 

oken v obecních bytech 
 

6.  KME – žádost o zásah do komunikací Díly za sv. Janem 
 

7.  Úhrada a sjednocení plateb příspěvku na neinvestiční náklady na jednoho žáka základní školy 
 

8.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Dodávka vozidla pro separovaný sběr bio 
odpadu“ 

 
9.  Zápis komise stavební ze dne 29. 6. 2011 

 
10.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

 
11.  Informace k podnětu občanů z Podlesí k hřišti 

 
12.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Obnova VO Nerudova – B. Němcové 

 
13.  Objekt sociálního bydlení – Miloslav Pxxxxxxxx 
 
14.  Zpracování studie okružních křižovatek v lokalitě  Díly za Sv. Janem  
 
15.  Vzdání se funkce vedoucí odboru investičního a regionálního rozvoje 
 
16.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Stavební úpravy části ZŠ Komenského 511, 

Kuřim na mateřskou školu“ 
 
17.  Schválení oddávajícího 
 
18.  Okna v KD Kuřim – vyčlenění kupní ceny 
 
19.  Umístění reklamy Wellness Kuřim ve městě Kunštátě 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 7. 7. 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 7. 7. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 313/2011 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 7. 7. 2011. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 
 

2. Nesplněná usnesení – prodloužení termínu plnění 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
Odboru majetkoprávnímu (ve spolupráci s OIRR) se podařilo vyřídit smlouvy na zřízení věcného břemene 
k dešťové kanalizaci na Dílech za sv. Janem (usn. 311/2009 až 324/2009) vyjma usn. č. 315/2009 a 316/2009. 
 
315/2009 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 
Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Brno, 
Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení 
a provozu dešťové kanalizace“ na pozemku parc. č. 4877, k. ú. Kuřim, který vlastní Ivo Sádecký, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 616 00 Brno, jako povinný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, 
na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese povinný z věcného břemene. 
Termín plnění: 31. 12. 2009 (OMP) 
 
316/2009 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 
Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Brno, 
Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a 
provozu dešťové kanalizace“ na pozemku parc. č. 4876, k. ú. Kuřim, který vlastní Monika Brychtová, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jako povinná z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese povinná z věcného břemene. 
Termín plnění: 31. 12. 2009 (OMP) 
 
Pan Sádecký a paní Brychtová odmítli udělit panu Kučerovskému plnou moc, na základě které byla věcná 
břemena vyřízena. Nebrání se však vyřídit věcná břemena přímo s městem Kuřim. Z tohoto důvodu žádáme 
o prodloužení termínu plnění do 31. 12. 2011. 
 
Na základě výše uvedeného žádáme o prodloužení termínu plnění: Usn. RM č. 315/2009 a 316/2009 do 31. 12. 
2011 
 
Přijaté usnesení: 314/2011 - RM schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení RM č. 315/2009 a 316/2009 

do 31. 12. 2011. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 
 

3. Město Kuřim a Ing. Milan Pangrác, Tišnov – Smlouva o právu 
k provedení stavby 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Pangrác je vlastníkem parcely p. č. 430, k. ú. Kuřim. Na této parcele má v plánu vybudovat komerční 
a obytný objekt + zpevnit některé okolní plochy v majetku města – viz. příloha A. Vzhledem ke skutečnosti, že 
potřebuje vybudovat sjezd pro zásobování objektu a tento je naprojektován na pozemku p. č. 433, který je ve 
vlastnictví města, požádal Ing. Pangrác současně o souhlas se stavbou na tomto pozemku. Po kolaudaci objektu 
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a vyhotovení geometrického plánu by rád tuto část pozemku odkoupil, v případě, že mu nebude v této věci 
vyhověno se písemně zaváže k údržbě stavby na vlastní náklady. Na základě výše uvedeného je pro další 
stavební řízení nutné uzavřít „Smlouvu o právu k provedení stavby“. OMP navrhuje uzavřít smlouvu za poplatek 
ve výši 12.000,- Kč včetně DPH 20%. V příloze D předkládáme RM návrh smlouvy. 
V rámci opakovaných jednání s vedením města bylo předběžně dohodnuto, že Ing. Pangrác namísto projektem 
požadovaných 39 parkovacích stání, která měla být vybudována pro potřeby zařízení především v suterénních 
prostorách objektu, investor vybuduje 87 - 94 parkovacích stání a to na pozemcích v majetku města, a to zhruba 
v tomto rozsahu: 
60 parkovacích stání na pozemku parc. č. 550/1, k. ú. Kuřim – viz příloha B 
21 parkovacích stání na pozemku parc. č. 612/12, 612/13, 612/19, 612/20, k. ú. Kuřim – viz příloha C 
13 (6) parkovacích stání na pozemku parc. č. 4216/1, k. ú. Kuřim – viz příloha A 
13 parkovacích stání namísto 6 podélných na pozemku 4216/1, k. ú. Kuřim a na části pozemku parc. č. 633, k. ú. 
Kuřim, bude vybudováno v případě, bude-li tento pozemek vykoupen (cca 25 m2) městem Kuřim od třetí osoby 
a přenechán k provedení výstavby parkovacích stání investorovi. V případě, že se městu Kuřim nepodaří získat 
část pozemku p. č. 633 o výměře cca 25 m2 do svého vlastnictví, zavazuje se Ing. Pangrác vybudovat 7 dalších 
parkovacích míst na pozemku p. č. 550/1, k. ú. Kuřim, nebo jinde, dle výběru města Kuřimi. 
Pro úplnost uvádíme, že ZM Kuřimi dne 28. 6. 2011 usn. č. 1101/2011 schválilo uzavření Budoucí kupní 
smlouvy, jejímž předmětem je nabytí staveb – parkovacích stání, vybudovaných na pozemcích parc. č. 550/1, 
612/12, 612/13, 612/19, 612/20, 4216/1, event.. části pozemku p. č. 633, vše k. ú. Kuřim, z vlastnictví investora 
Milana Pangráce, xxxxxxxxxxxxx, Tišnov, za cenu 100,- Kč/ park. stání do majetku města. 
Na základě výše uvedeného je pro další stavební řízení nutné uzavřít „Smlouvu o právu k provedení stavby“. 
Vzhledem k tomu, že Ing. Pangrác bude parkovací stání převádět městu za 100,- Kč/park. stání, navrhuje OMP 
smlouvu uzavřít bez poplatku. V příloze D předkládáme RM návrh smlouvy. 
Příloha A, B, C, D 
 
Přijaté usnesení: 315/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ing. Milanem 

Pangrácem, xxxxxxxxxxxxx Tišnov, ve věci vybudování parkovacích stání na pozemcích p. 
č. 550/1, 612/12, 612/13, 612/19, 612/20, 4216/1, event. části pozemku p. č. 633, vše k. ú. 
Kuřim, a ve věci výstavby sjezdu pro zásobování na pozemku p. č. 433, k. ú. Kuřim, dle 
přílohy. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 
 

4. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 8 v domě č. p. 1469 ul. Hojerova v Kuřimi. Podle 
pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu s uzavřenými smlouvami 
o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník rozhoduje o budoucím pronájmu 
družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 316/2011 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv a povinností 

a smlouvy o úschově peněz“ mezi MUDr. Josefem Formánkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
Kuřim a Eduardem Böhmem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Opava, Jaktař, a schvaluje 
budoucí pronájem bytové jednotky č. 1469/x členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – panu Eduardu 
Böhmovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Opava, Jaktař. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 
 

4.1. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 7 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 
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o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník rozhoduje o budoucím pronájmu 
družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 317/2011 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv a povinností 

člena bytového družstva spojených s právem nájmu družstevního bytu“ mezi Martinou 
Reinovou, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, a Ing. Vilémem Nedělou a Ing. Kateřinou 
Nedělovou, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové 
jednotky č. 1492/x členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – panu Ing. Vilému Nedělovi a paní Ing. 
Kateřině Nedělové, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 
 

4.2. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 7 v domě č. p. 1494 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: 318/2011 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv a povinností 

spojených s členstvím v bytovém družstvu“ mezi Lucií Holubovou, trvale bytem 
xxxxxxxxxxx Tišnov a Ing. Milanem Fráňou, trvale bytem Brno, a schvaluje budoucí 
pronájem bytové jednotky č. 1494/x členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se 
sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – panu Ing. Milanu Fráňovi, trvale 
bytem xxxxxxxxxx Brno. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 
 

5. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250.000,- Kč bez DPH 
Název zakázky: Výměna střešních oken v obecních bytech 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-OMP-2011-003 
Zajišťující odbor: odbor majetkoprávní 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 6. 6. 2011 byla zveřejněna výzva k podání nabídky na výměnu střešních oken v obecních bytech. 
Předmětem jsou rekonstrukce v obecních bytech 1117/8 a 1121/8 v ul. Bezručova čtvrť. Výběrovou komisi 
tvořili Ing. O. Štarha, Mgr. J. Davidová a Mgr. P. Kavka. Odbor majetkoprávní oslovil prostřednictvím e-mailu 
10 specializovaných firem. 
Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči, jeden oznámil, že se zabývá pouze stínící technikou, ostatní se 
nevyjádřili.  Dne 21. 6. 2011 došlo k otevírání obálek a předložené nabídky vyhověly. 
Cenové nabídky: 
a) J & T SYSTÉM s.r.o. – 141.553,- Kč 
b) PROMONT s.r.o. – 198.794,- Kč  
OMP doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou J & T SYSTEM s.r.o., se sídlem Malá Česká 1249, Kuřim, 
IČ 28267991, za nabídnutou cenu 141.553,- Kč včetně DPH. Za tuto cenu bude vyměněno 11 střešních oken. 
Dodána budou střešní okna VELUX GGU, která patří na trhu ke špičkovým výrobkům. Firma v minulosti pro 
město realizovala některé zakázky a získala dobré renomé. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – zdržel se hlasování, protože počet uchazečů obstaraných odborem majetkoprávním 
považuje za nízký. 
 



 5 

Přijaté usnesení: 319/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „Výměna střešních 
oken v obecních bytech č. 1117/8 a 1121/8“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou J 
& T SYSTEM, s.r.o., se sídlem Malá Česká 1249, Kuřim, IČ 28267991, za cenu 141.553,- 
Kč vč. DPH. 

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

6. KME – žádost o zásah do komunikací Díly za sv. Janem  
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 22. 6. 2011 byla podána žádost o zásah do komunikací a chodníků v lokalitě Díly za sv. Janem za účelem 
umístění optických sdělovacích kabelů bez dohody s firmou COLAS s.r.o. 
K projektové dokumentaci byly vzneseny tyto požadavky odboru investičního a regionálního rozvoje (OIRR) – 
vyjádření ze dne 27. 4. 2010 (schváleno v RM): 

- na komunikace ul. Metelkova, Dušínova se vztahuje záruka do 6. 6. 2012 (firma COLAS s.r.o.) – 
požadujeme doložit písemnou dohodu s touto firmou, že provede zásahy do komunikací a chodníků 
nebo že souhlasí se zásahem do zpevněných ploch, záruka bude i nadále trvat na celé dílo 

- na komunikaci v ul. Dlouhá se vztahuje záruka do 30. 4. 2012 (firma COLAS s.r.o.) – požadujeme 
doložit písemnou dohodu s touto firmou, že provede zásahy do komunikací a chodníků nebo že souhlasí 
se zásahem do zpevněných ploch, záruka bude i nadále trvat na celé dílo 

- trváme na dodržení bezvýkopové technologie pro uložení optických kabelů pod komunikacemi 
- u bytových domů V. etapy nutno před zahájením územního řízení předložit vyjádření, příp. písemnou 

dohodu se společenstvím bytových domů na ul. Metelkova a majiteli rodinných domů na ul. Dušínova 
k zásahu do veřejné zeleně a sjezdů, kterou si prováděli si na vlastní náklady 

OIRR nedoporučuje zásah do komunikace bez písemného souhlasu a určením podmínek pro zásah do 
komunikace firmou COLAS s.r.o. 
Přílohy: - žádost  
 
Návrh usnesení: RM souhlasí se zásahem do komunikací a chodníků v ul. Metelkova, Dušínova, Dlouhá, za 

účelem vybudování optické sítě. 
Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
 
 
 
 

7. Úhrada a sjednocení plateb příspěvku na neinvestiční náklady na 
jednoho žáka základní školy. 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. H. Němcová) 
 
Dle ustanovení § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, musí obec, která nezřizuje základní školu, uhradit obci, 
která základní školu zřizuje, příspěvek na neinvestiční výdaje (NIV) této školy připadající na jednoho jejího 
žáka, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak (NIV tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby 
a výdaje nevýrobní povahy, mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které neposkytuje krajský 
úřad). 
 
Ve školním roce 2010/2011 plnilo v kuřimských základních školách povinnou školní docházku 50 žáků z jiných 
obcí. 
1. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
29 dojíždějících žáků, z toho 19, kteří nemohou plnit povinnou školní docházku v obci, ve které mají trvalý 
pobyt, protože nezřizuje základní školu nebo nemá dohodu o spádovosti s jinou obcí. 
Příspěvek na neinvestiční výdaje na jednoho žáka za školní rok 2010/2011: 9 907,- Kč. 
2. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
21 dojíždějících žáků, z toho 5, kteří nemohou plnit povinnou školní docházku v obci, ve které mají trvalý 
pobyt, protože nezřizuje základní školu nebo nemá dohodu o spádovosti s jinou obcí. 
Příspěvek na neinvestiční výdaje na jednoho žáka za školní rok 2010/2011: 11 442,- Kč. 
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Z důvodu rozdílných provozních nákladů v základních školách, způsobených různými náklady na energie, 
investice, opravy a udržování, nevychází příspěvek na NIV na žáka stejné. V minulých letech se na Město Kuřim 
obrátilo několik obcí z našeho regionu, ze kterých do našich základních škol dojíždí žáci plnit povinnou školní 
docházku, s požadavkem na snížení úhrady příspěvku na NIV za docházku žáků s trvalým pobytem v jejich obci.  
Rada města Kuřimi od roku 2006 rozhodla, každoročně sjednotit platby příspěvku na NIV na žáka na 
stejnou částku, a to na tu nižší.  
V letošním roce opět navrhujeme požadovat od všech stejnou částku, jako v minulých letech. 
Za školní rok 2010/2011 sjednocená částka příspěvku na NIV na jednoho žáka činí 9 907,- Kč.  
Pro informaci: 
Průměrná částka příspěvku na NIV za obě základní školy za školní rok 2010/2011 činí 10 675,- Kč. 
Za školní rok 2009/2010 bylo celkem uhrazeno okolními obcemi za 32 dojíždějících žáků celkem 337 440,- Kč 
do rozpočtu města. 
Příloha: 
Výpočet příspěvku na NIV na žáka za školní rok 2010/2011. 
 
Přijaté usnesení: 320/2011 - RM souhlasí se sjednocením plateb příspěvku na neinvestiční náklady na 

jednoho žáka na částku 9.907,- Kč pro fakturaci obcím, v nichž není základní škola zřízena 
a jejichž žáci plní povinnou školní docházku v kuřimských základních školách. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 
 

8. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi   
Název (předmět) zakázky: Dodávka vozidla pro separovaný sběr bio 
odpadu 
Číslo akce v rozpočtu města:  financuje CTSK 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-CTSK-2011-002 
Zajišťující odbor (ZO):  CTSK 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. L. Tomšů) 
 
Rada města schválila usnesením č. 234/2011 ze dne 18. 5. 2011 zahájení zadávacího řízení na dodávku 1 ks 
vozidla pro separovaný sběr bio odpadu. Bylo vyzváno 7 dodavatelů k podání nabídky, z nichž 4 dodavatelé své 
nabídky podali, 2 dodavatelé se písemně omluvili z kapacitních důvodů (Silniční technika a.s. a MTM Tech 
s.r.o.), jeden dodavatel svou nabídku nepodal (AGROTEC a.s.). 
Zajišťující odbor zakázky - Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., předkládá radě města Zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek a stanoviska o výběru dodavatele k rozhodnutí o přidělení zakázky. 
Příloha D.7: Záznam usnesení hodnotící komise 
 
Přijaté usnesení: 321/2011 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o posouzení a hodnocení 

nabídek a přiděluje zakázku Dodávka vozidla pro separovaný sběr bio odpadu právnické 
osobě KOBIT, spol. s r.o, IČ 447 92 247, Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, za cenu 
4.066.800,- Kč s DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy s uvedenou společností. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 

9. Zápis komise stavební ze dne 29. 6. 2011 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 29. 6. 2011 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim, fyzických osob: 

- stavební úpravy rodinných domů 
- záležitosti odboru majetkoprávního (pozemky, parkoviště Na Loučkách) 

Příloha: zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 322/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 29. 6. 2011 v bodě 

7 a schvaluje body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
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10. Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi  
(Příloha č. 10, 10A, předkládá PaedDr. D. Holman, vyřizuje Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 20. 6. 2011. Projednávána byla příprava na jednání 
pracovních skupin k aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi. 
Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 20. 6. 2011 
 
PaedDr. D. Holman – předložil a seznámil RM se zápisem z jednání Komise Zdravého města. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 

20. 6. 2011. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 
 

11. Informace k podnětu občanů z Podlesí k hřišti 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, 11C, 11D, předkládá Ing. J. Sikorová) 
 
Sportovní hřiště na Podlesí má povrchovou úpravu (prosivka), která je prašná a občané mající děti nebo bydlí 
v těsné blízkosti hřiště si již několik let stěžují na neúnosnou situaci. Dne 27. 6. 2011 přišla další žádost o řešení 
tohoto problému s 72 podpisy obyvatel Podlesí (viz příloha č. 1). 
Hřiště má v současnosti v pronájmu Slovan Podlesí, který předložil několik variant řešení (v roce 2007 a 2008 
byla svolána schůzka i s projektantem za účasti Ing. Aleše Sikory, Mgr. Ladislava Ambrože a druhé schůzky se 
účastnil i PaedDr. David Holman). Žádné z těchto řešení však nebylo akceptováno. V roce 2008 byly osloveny 
firmy pro nabídky umělých povrchů z podnětu místostarosty Ambrože (viz příloha č. 2). Jako jediné řešení, které 
alespoň částečně zmírňuje prašnost bylo přijato stříkání hřiště z vody z tenisového kurtu. Od letošní zimy už je 
voda zpoplatněna a hradí ji členové tenisového oddílu, proto nepředpokládám, že se hřiště nadále stříká. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – zdůrazňuje, že na hřiště byla prosívka navezena na žádost občanů Podlesí. 
PaedDr. D. Holman – vyzval k ověření variant řešení anketou, protože některé varianty řešení vylučují kluziště. 
Aby se zredukovalo riziko, že vždy jedna část Podlesí „mluví za celé Podlesí“. 
Ing. D. Sukalovský – uvádí, že s odborem ŽP chystají varianty řešení. 
 
 
 
 

12. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky:  „Obnova VO Nerudova – B. Němcové“ 
Číslo akce v rozpočtu města:  1153 000 000 
Evidenční číslo zakázky:                C-OIRR-2011-005 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, 12C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. D. Ševčíková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – OIRR realizováno 
zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem „Obnova VO Nerudova – B. Němcové“. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1153 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky 
byly získány nabídky 6 uchazečů.  Při otevírání obálek byly posouzeny všechny nabídky. 
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena radě města 
jako nejvhodnější nabídka firmy ELQA s.r.o.,  se sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim, IČ 49977121, 
v hodnotě 494.494,- Kč, která se umístila na 1. místě. Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném 
pořadí. Termín zhotovení díla 31. 8. 2011. 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
Příloha č. 2: Protokol o jednání hodnotící komise  
Příloha č. 3: Smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 323/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku „Obnova VO 
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Nerudova – B. Němcové“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ELQA s.r.o., se 
sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim, IČ 49977121, která předložila nejvýhodnější 
nabídku. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 

13. Objekt sociálního bydlení – Miloslav Pxxxxxxx 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje J. Chaloupková) 
 
Miloslav Pxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, zaslal Městu Kuřimi žádost o přidělení bytu nebo soc. 
bydlení – viz příloha. 
Pan Pxxxxxxx byl nucen se vystěhovat z trvalého bydliště, neboť jeho vlastní dům na Zahradní ul. byl nedávno 
prodán v dražbě. 
Jmenovaný byl informován odborem majetkoprávním o možnosti ubytování v objektu sociálního bydlení 
Tišnovská 1182 a byl srozuměn, že ubytování v objektu sociálního bydlení je úplatné. 
OMP navrhuje s p. Pxxxxxxx uzavřít smlouvu na dobu určitou do 31. 10. 2011 a ubytovat jej v místnosti č. 2, 
která je volná. 
Příloha : žádost 
Přijaté usnesení: 324/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 objektu sociálního 

bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182, na pozemku parc. č. 2748 o výměře 62 m2, v obci a k. ú. 
Kuřim, na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31. 10. 2011 s Miloslavem Pxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 

14. Zpracování studie okružních křižovatek v lokalitě Díly za Sv. Janem 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. V. Indrová) 
 
Na základě projednání v komisi dopravy dne 6. 6. 2011 a usnesení RM č. 287/2011 ze dne 15. 6. 2011 bylo 
schváleno zpracování studie 2 miniokružních křižovatek (ulice Metelkova x Dlouhá a ul. Brněnská x 
Rozdělovací x Hojerova ) v lokalitě Díly za Sv. Jánem. 
P. Pančíkem, členem komise dopravy, byla učiněna poptávka u VUT Brno, jehož cenová nabídka je přílohou 
tohoto materiálu. Cena včetně DPH činí 39.600,- Kč vč. DPH. Cena dle cenové nabídky není konečná a může se 
změnit v případě projektování nutných přeložek inženýrských sítí a dalších skutečností vyplývajících z jednání 
s dotčenými orgány. 
RM je předloženo ke schválení vyčlenění finančních prostředků z ORG Projekty a studie ve výši 40.000 Kč. 
 
V ORG Projekty a studie zbývá dle Evidenčního listu ke dni 11. 7. 2011 na čerpání 73.600,- Kč, při schválení 
studie miniokružních křižovatek bude zůstatek na ORG činit 33.600,- Kč. 
Příloha: cenová nabídka VUT Brno ze dne 7. 4. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 325/2011 - RM souhlasí s vyčleněním částky 40.000,- Kč z  ORG „Projekty a studie“ na 

zpracování studie „Miniokružní křižovatky, Díly za Sv. Jánem“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo na zpracování studie miniokružních křižovatek s VUT Brno, Fakulta 
stavební, Veveří 331/95, Brno, za cenu ve výši 39.600,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 

15. Vzdání se funkce vedoucí odboru investičního a regionálního rozvoje 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Tajemnice MěÚ Mgr. A. Zimmermannová podala informaci, že se ke dni 10. 8. 2011 vzdala funkce vedoucí 
odboru investičního a regionálního rozvoje Jindřiška Honců, která dne 7. 7. 2011 nastoupila do práce po 
mateřské a rodičovské dovolené. Na obsazení místa vedoucí/ho odboru bylo vyhlášeno výběrové řízení. 
Příloha: Vzdání se funkce 
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16. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Stavební úpravy části ZŠ Komenského 511, Kuřim na 
mateřskou školu“ 
Číslo akce v rozpočtu města: Evidenční číslo zakázky: D-OIRR-2011-004 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje S. Bartoš) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – OIRR na základě 
schválení akce usnesením RM č. 253/2011 realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem 
„Stavební úpravy části ZŠ Komenského 511, Kuřim na mateřskou školu“. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 2 uchazečů, osloveno bylo 10 firem. Při otevírání 
obálek byly posouzeny obě nabídky. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena radě města 
jako nejvhodnější nabídka TROIA AREA s.r.o., Cejl 58/72, 602 00 Brno, v hodnotě 620.298,- Kč vč. DPH. 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 326/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku „Stavební úpravy 
části ZŠ Komenského 511, Kuřim na mateřskou školu“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
s firmou TROIA AREA s.r.o., Cejl 58/72, 602 00 Brno, která předložila nejvýhodnější 
nabídku v hodnotě 620.298,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 
 

17. Schválení oddávajícího 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. L. Krejčová) 
 
Na základě zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších doplňků, předkládám návrh na jmenování 
oddávajícího a to Mgr. Ladislava Ambrože. 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – zdůraznil, že se jedná o přání snoubenců a to na jeden konkrétní den. 
 
Přijaté usnesení: 327/2011 - RM pověřuje, podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

předpisů, výkonem oddávajícího na den 27. 8. 2011, Mgr. Ladislava Ambrože. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 
 

18. Okna v KD Kuřim – vyčlenění kupní ceny 
(Příloha č. 18, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 28.06.2011 pod č. usnesení 310/2011 schválila RM kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka 17 ks 
plastových oken do budovy č.p. 902 na nám. Osvobození v Kuřimi (KD Kuřim). 
V materiálu předloženému do RM bylo uvedeno, že kupní cena bude proplacena z ORGu 1006 000 000 (drobné 
investice). Je třeba ještě přijmout RM speciální usnesení, kterým bude částka na tuto investici z příslušného 
ORGu vyčleněna. 
 
Po vyčlenění částky 120.000,- Kč zůstane v ORGu 1006 000 000 částka ve výši 243.900,- Kč 
 
Přijaté usnesení: 328/2011 - RM souhlasí s vyčleněním částky 120.000,- Kč z  ORG 1006 000 000 (Drobné 

investice), z něhož bude hrazena výměna 17 ks oken v KD Kuřim na nám. Osvobození 902.  
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1. 
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19. Umístění reklamy Wellness Kuřim ve městě Kunštátě 
(Příloha č. 19, předkládá J. Koláček) 
 
Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, nabízí městu Kuřim spolupráci v oblasti vzájemné 
propagace v období od 1. 7. 2011 do 1. 7. 2012. 
 
Pro město plynou z předmětné smlouvy např. tyto závazky: 
- umístit propagační materiál na reklamní plochy ve městě před Wellness  
 
Obdobné závazky z oblasti propagace nabízí město Kunštát městu Kuřim. Finanční plnění plynoucí ze smlouvy 
jsou následující. Město Kuřim zaplatí 3.000,- Kč + 20% DPH a město Kunštát zaplatí městu Kuřim 3.000,- Kč + 
20% DPH. 
 
Přijaté usnesení: 329/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s městem Kunštát, nám. 

Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, IČ 00280470. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 9,15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 7. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 7. 7. 2011 
2   Nesplněná usnesení – prodloužení termínu plnění 
3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E Město Kuřim a Ing. Milan Pangrác, Tišnov – Smlouva o právu k provedení stavby 
4   Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
   Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
   Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
5 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250.000,- Kč bez DPH „Výměna 

střešních oken v obecních bytech 
6, 6A   KME – žádost o zásah do komunikací Díly za sv. Janem  
7, 7A Úhrada a sjednocení plateb příspěvku na neinvestiční náklady na jednoho žáka 

základní školy 
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8, 8A  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Dodávka vozidla pro separovaný sběr 
bio odpadu“ 

9, 9A   Zápis komise stavební ze dne 29. 6. 2011 
10, 10A   Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
11, 11A, 11B, 11C, 11D Informace k podnětu občanů z Podlesí k hřišti 
12, 12A, 12B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Obnova VO Nerudova – B. Němcové 
13, 13A   Objekt sociálního bydlení – Miloslav Pxxxxxx 
14, 14A    Zpracování studie okružních křižovatek v lokalitě  Díly za Sv. Janem  
15, 15A    Vzdání se funkce vedoucí odboru investičního a regionálního rozvoje 
16, 16A, 16B  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Stavební úpravy části ZŠ Komenského 

511, Kuřim na mateřskou školu“ 
17    Schválení oddávajícího 
18   Okna v KD Kuřim – vyčlenění kupní ceny 
19   Umístění reklamy Wellness Kuřim ve městě Kunštátě 
 


