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Z á p i s   č í s l o 21/2011 
 
ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 27. 7. 2011 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Koláček   1. místostarosta 
  Ing. Oldřich Štarha místostarosta 
  Zdeněk Kříž  člen rady 
  PaedDr. David Holman člen rady 
 
Ověřovatel zápisu: Z. Kříž 
 
Starosta zahájil jednání ve 14,11 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášení schopná. 
Ing. O. Štarha se dostavil v průběhu jednání. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 20. 7. 2011 
 

2. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
2.1. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
2.2. Pořadník č. 29 na pronájem obecního bytu dle obecně závazné vyhlášky města č. 9/99 
2.3. Záměr na pronájem nebytového prostoru v KD Kuřim 

 
3. Vymáhání pohledávek – rámcová smlouva 

 
4. Erika Juračková, bytem Čebín – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pozemek 

 
5. JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů 
5.1. JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů 
5.2. JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů 
5.3. JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů 

 
6. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2011 

 
7. Úrokové zajištění - VŘ 

 
8. Zpracování žádostí o dotaci pro projekty zateplování veřejných budov 

 
9. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Zpracování žádosti o dotaci pro projekt 

„Zateplení Mateřské školy Kuřim, Jungmannova 885“ 
 

10. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Zpracování žádosti o dotaci pro projekt 
„Zateplení Mateřské školy Kuřim, Komenského 1011“ 

 
11. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Zpracování žádosti o dotaci pro projekt 

„Zateplení Základní školy Kuřim, Komenského 511“ 
 

12. Navýšení kapacity mateřské školy, školní jídelny a školní jídelny - výdejny Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, místo výkonu činnosti Komenského 
511 

 
13. Ceník za zápůjčku prezentačního zařízení 

 
14. Obnova – stavební úprava výtahu v domě s pečovatelskou službou Kuřim, Zahradní 

1275 - přidělení zakázky 
 

15. Knihovna Kuřim – stavební úpravy, sklad knih 
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16. Žádost o povolení uložení kabelů NN pro garáže na pozemcích města Kuřimi 
 
17. Územní plán Kuřim – přidělení dotací z JMK na návrh 

 
18. Zápis z jednání komise dopravy dne 11. 7. 2011 

 
19. Informace: Hlídání rybníka Srpek proti pytlákům 

 
20. Různé 

– ukončení nájemních smluv na pronájem pozemku p. č. 3002/6, k. ú. Kuřim 
 

21. Rozhodnutí o přidělení zakázky „Obnova VO Brněnská - Jánská“ 
 

22. Báborovi - stavby na pozemcích města 
 

23. Hydrogeologický posudek v okolí vodní kaple sv. Ján – vyčlenění finančních 
prostředků z drobných investic 

 
24. JMP Net, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

rekonstrukci plynovodů 
 

25. Výjimka z dopravního značení u rybníka Srpek 
 

26. Výstavba rekreační chatky v ochranném pásmu lesa – Kupcovi 
 

27. Žádost o příspěvek na činnost Občanského sdružení pro realizaci silničního obchvatu 
města Kuřimi 

 
28. Jmenování vedoucího odboru investičního a regionálního rozvoje 

 
29. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Vým ěna svítidel veřejného osvětlení 

v obci Kuřim - Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 1. etapa“ 
 

30. Umístění reklamní plachty na čelní stěnu KD Kuřim 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 20. 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 20. 7. 2011. 
 
Na jednání se dostavil Ing. O. Štarha. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – navrhuje prodloužit termín usnesení č. 53/2011 do 31. 10. 2011. 
Mgr. A. Zimmermannová – navrhuje usnesení č. 644/2010 zrušit a ptá se, jak postupovat se splněním 
usnesení č. 55/2011. 
Z. Kříž – žádá, aby vedoucí OŽÚ Mgr. A. Trtílková předložila nejvhodnější variantu tržního řádku na 
příštím jednání RM. 
 
Přijaté usnesení: 330/2011 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 20. 7. 2011, prodlužuje 

termín plnění usnesení č. 53/2011 do 31. 10. 2011 a ruší usnesení č. 644/2010. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

2. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 3 v domě č. p. 1493 ul. Metelkova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
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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: 331/2011 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv 

a povinností“ mezi manžely Mgr. Martinem a Ing. Janou Nawrathovými, trvale 
bytem xxxxxxxxxxx Kuřim a Martinou Reinovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 
Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1493/x členu Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 
26277212 – paní Martině Reinové, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

2.1. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 2 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: 332/2011 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv“ mezi 

Janou Cupákovou, trvale bytem xxxxxxxxxx, Kuřim a Danou Vaňkovou, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno-Královo Pole, 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 – paní Daně Vaňkové, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno-Královo-Pole. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

2.2. Pořadník č. 29 na pronájem obecního bytu dle obecně závazné 
vyhlášky města č. 9/99 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 29 na pronájem obecních bytů dle Obecně 
závazné vyhlášky města Kuřimi č. 9/99 o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
Odbor majetkoprávní dává ke zvážení RM prominutí přetržky trvalého pobytu v Kuřimi paní Ivetě Malé, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, který je pro ni nezbytný pro umístění do aktuálního pořadníku 
žadatelů o byt. Paní Malá Iveta (roč. xxxx) byla v Kuřimi trvale hlášena do 26. 3. 1996. Poté měla 
z důvodu uzavření manželství přetržku a byla hlášena k trvalému pobytu v Senticích. Od 14. 5. 2007 je 
opět i s dětmi trvale hlášena k pobytu v Kuřimi a ještě jí chybí necelý rok, aby splnila podmínku 
nepřetržitého pobytu v Kuřimi po dobu pěti let. Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici volné malé byty, 
rozšířil by se okruh uchazečů. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman a J. Koláček udělují paní Malé každý 1 bod. 
 
Přijaté usnesení: 333/2011 - RM schvaluje dle obecně závazné vyhlášky č. 9/99 čl. v odst. 3 přidělení 

bodů za trvalý pobyt ve městě Kuřimi paní Ivetě Malé, trvale bytem xxxxxxxxx, 
Kuřim. 

 
Přijaté usnesení: 334/2011 - RM schvaluje pořadník č. 29 na pronájem obecních bytů dle obecně 

závazné vyhlášky města Kuřimi ze dne 18. 10. 1999 č. 9/99 o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 5. 
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2.3. Záměr na pronájem nebytového prostoru v KD Kuřim 
(Příloha č. 2, 2B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Ke dni 31. 7. 2011 bude na základě usnesení RM č. 275/2011 ze dne 15. 6. 2011 ukončen nájemní vztah 
s firmou EveRi s.r.o., se sídlem Palackého náměstí 7, 664 91 Ivančice, IČ 26946335. Předmětem nájmu 
byl nebytový prostor (prodejna obuvi se skladem) v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 na nám. 
Osvobození (KD Kuřim). 
Odbor majetkoprávní navrhuje, aby byl ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlášen záměr 
na pronájem tohoto nebytového prostoru. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – žádá umístit, co nejdříve, na KD ceduli s pronájmem nebytových prostor. 
 
Přijaté usnesení: 335/2011 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (prodejna se 

skladem) o výměře 59,56 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 
(KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše k. ú. Kuřim, za nájemné min. 75,- 
Kč/m2/měs. + zálohy na služby s roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Ing. D. Sukalovský - vzhledem k pozvání manželů Kupcových na jednání RM, přednostně projednáme 
bod č. 26. 
 
 

26. Výstavba rekreační chatky v ochranném pásmu lesa - Kupcovi 
(Příloha č. 26, 26A, 26B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Pan RNDr. Josef Kupec a p. Jaroslava Kupcová, oba bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, podali žádost 
o udělení výjimky z ochranného pásma lesa pro stavbu rekreační chatky na pozemku parc. č. 2598/2, k. ú. 
Kuřim, na ul. Pod Vinohrady v Kuřimi. Chatka o rozměrech 5 x 4,2 m je umístěna v zahradě a bude 
sloužit k uskladnění zahradního nářadí a pro pobyt majitelů v případě nepříznivého počasí. Chatka je 
navržena 6m od hranice sousedního lesního pozemku č. 3109/1 v majetku města Kuřimi. K souhlasu 
orgánu státní správy lesů (OŽP MěÚ Kuřim) musí doložit žadatel souhlas vlastníka lesa – město Kuřim. 
Vyjádření odborů – majetkoprávní, investiční a regionálního rozvoje, životního prostředí: nemáme 
námitek. V případě zásahu objektu pádem stromu z přilehlého lesního pozemku, zapříčiněným 
povětrnostními vlivy (silný vítr, bouřka apod.) neponese město Kuřim za vzniklé škody zodpovědnost. 
Příloha: - situace, žádost 
 
Na jednání se dostavili manželé Josef a Jaroslava Kupcovi. 
 
Přijaté usnesení: 336/2011 - RM souhlasí s udělením výjimky pro výstavbu rekreační chatky na 

pozemku parc. č. 2598/2 na ul. Pod Vinohrady pro vlastníky pozemku RNDr. Josefu 
Kupcovi a paní Jaroslavě Kupcové, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
navrženého v ochranném pásmu lesa (pozemek parc. č. 3109/1 ve vlastnictví města 
Kuřimi). 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

3. Vymáhání pohledávek – rámcová smlouva 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. J. Davidová) 
 
V souladu s V N I T Ř N Í  S M Ě R N I C Í Rady města Kuřim č. 4/2008 o vymáhání pohledávek města 
Kuřimi zajišťuje OMP výkon rozhodnutí prostřednictvím soudních exekutorů. 
OMP po zkušenostech z minulých let rozděluje pohledávky střídavě mezi 2 soudní exekutory, a to Mgr. 
Ing. Josefa Cingroše, Vodní 7, Brno a JUDr. Petra Kociána, Veveří 125, Brno, se kterými úspěšně 
spolupracuje a kteří jsou městu Kuřim ochotni vyjít vždy vstříc. Oba uvedení soudní exekutoři byli OMP 
doporučeni ke spolupráci zastupiteli města. 
Vzhledem ke skutečnosti, že jmenný seznam dlužníků není možno podle daňového řádu - z. č. 280/2009 
Sb. zveřejňovat (ani pro účely rady města) a opakované uzavírání smluv o poskytnutí právní pomoci 
a provedení exekuce stejného znění obě smluvní strany administrativně zatěžuje, předkládá OMP ke 
schválení text „Rámcové smlouvy“, na dobu určitou - do konce června 2012 a v případě jejího schválení, 
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budou pohledávky ze strany OMP ex. úřadu po tuto dobu předávány pouze formou předávacího 
protokolu. 
V případě jakékoli nespokojenosti s prací exekutora rámcová smlouva nezavazuje město k  povinnosti 
nové pohledávky exekutorovi po dobu platnosti smlouvy předávat, pouze deklaruje základní povinnosti 
smluvních stran včetně stanovení výše odměny exekutora za sepsání návrhů na nařízení exekuce. Tato 
úhrada je následně vyúčtována povinnému. 
RM je ke schválení předkládána „Rámcová smlouva o provedení exekuce“ s Mgr. Ing. Josefem 
Cingrošem. Uzavření „Rámcové smlouvy o provedení exekuce“ s JUDr. Petrem Kociánem bylo RM již 
schváleno v 4/2011. Text smlouvy je totožný. 
Příloha: smlouva 
 
Na jednání se dostavila Mgr. J. Davidová. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – otázka na Mgr. J. Davidovou - p. Cingroš je vybrán podle jakých pravidel a kolik 
nás stojí? 
Mgr. J. Davidová – město Kuřim neplatí žádnou částku žádnému z exekutorů, za exekuci platí vždy 
dlužník. S Mgr. Ing. Cingrošem a s JUDr. Kociánem je výborná spolupráce. Odměny exekutorů stanovuje 
exekuční řád. 
Z. Kříž – žádá o předložení přehledu pohledávek ke dni 30. 6. 2011, a to do dalšího jednání RM. 
 
Přijaté usnesení: 337/2011 - RM schvaluje uzavření „Rámcové smlouvy o provedení exekuce“ ve 

věci vymáhání pohledávek města Kuřimi s Mgr. Ing. Josef Cingrošem, soudním 
exekutorem se sídlem v Brně, Vodní 7, IČ 63 38 64 61, Brno. Smlouva bude 
uzavřena do 30. 6. 2012. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

4. Erika Juračková, bytem Čebín xxx – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 
na pozemek  
(Příloha 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Erika Juračková má pronajatou restauraci na pozemku parc. č. 2976/2 v k. ú. Kuřim, od Sportovního 
klubu Kuřim. Město Kuřim jmenované pronajímá pozemky okolo restaurace za účelem provozování letní 
zahrádky - viz příloha A (část pozemku parc. č. 2976/1 o výměře 137 m2 a část pozemku parc. č. 2976/8 
o výměře 48 m2 v k. ú. Kuřim, tj. celkem 185 m2). 
Protože paní Juračková provozuje letní zahrádku společně s manželem, žádají o dodatek k nájemní 
smlouvě, kterým se stane nájemcem i pan Václav Juračka, trvale bytem xxxxxxxxx Brno. Současně 
manželé Juračkovi požádali město Kuřim o přeměření plochy letní zahrádky. 
V červnu letošního roku proběhlo místní šetření za účasti pana Juračky a zástupců OMP, na kterém byla 
plocha využívaná pro potřeby letní zahrádky přeměřena a výměra ponížena na 139 m2 – viz příloha B. 
Na základě výše uvedeného, doporučuje OMP uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 83/2003 – viz 
příloha C. 
 
Přijaté usnesení: 338/2011 - RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 83/2003 dle přílohy C, 

kterým se stává společným nájemcem pan Václav Juračka a mění se plocha 
pronajatých pozemků na 139 m2. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

5. JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů  
(Příloha 5, 5A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci staveb rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek v Kuřimi byla uzavřena mezi městem 
Kuřim a JMP Net, s.r.o. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu – 
„Rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek v Kuřimi, ul. Na Zahrádkách, Pod Zárubou, 
Bezručova čtvrť“ (usn. č. 242/2007 ). 
Po ukončení stavby se geometrickým plánem vymezil průběh a rozsah věcného břemene. Z předloženého 
GP vyplývá, že stavbou byl dotčen i pozemek ve vlastnictví města - parc. č. 2259/1, k. ú. Kuřim, 
v celkové délce 3,67 m – viz příloha A, který nebyl uveden v budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. 
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Na základě výše uvedeného doporučuje OMP přijmout usnesení na zřízení věcného břemene i na tento 
pozemek. 
 
Přijaté usnesení: 339/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP 

Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2594-102/2010 
na pozemku parc. č. 2259/1, v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, s tím, že náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene činí 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

5.1. JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů  
(Příloha 5, 5B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci staveb rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek v Kuřimi byla uzavřena mezi městem 
Kuřim a JMP Net, s.r.o. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu – 
„Rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek v Kuřimi, ul. Malá Česká, Pod Vinohrady, Hybešova“ 
(usn. č. 412/2007 ). 
Po ukončení stavby se geometrickým plánem vymezil průběh a rozsah věcného břemene. Z předloženého 
GP vyplývá, že stavbou byl dotčen i pozemek ve vlastnictví města - parc. č. 550/1, k. ú. Kuřim, v celkové 
délce 3,26 m – viz příloha B, který nebyl uveden v budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP přijmout usnesení na zřízení věcného břemene i na tento 
pozemek. 
 
Přijaté usnesení: 340/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP 

Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2593-102/2010 
na pozemku parc. č. 550/1, v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, s tím, že náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene činí 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

5.2. JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů  
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci staveb rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek v Kuřimi byla uzavřena mezi městem 
Kuřim a JMP Net, s.r.o. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu – 
„Rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek v Kuřimi, ul. Jungmannova + 10“ (usn. č. 328/2007 ). 
Po ukončení stavby se geometrickým plánem vymezil průběh a rozsah věcného břemene. Z předloženého 
GP vyplývá, že stavbou byly dotčeny i pozemky ve vlastnictví města - parc. č. 1449, 1453, 1808 a 1871 
vše v k. ú. Kuřim, které nebyly uvedeny v budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. OMP současně 
upozorňuje, že pozemky parc. č. 1748 a 1822 zanikly a vznikly nové parc. č. 1748/1 a 1822/1, vše v k. ú. 
Kuřim.  
JMP Net, s.r.o. (vzhledem k rozsahu a finančnímu plnění) vyřídil smlouvu budoucí dvěma smlouvami 
o zřízení věcného břemene. Z tohoto důvodu OMP předkládá dvě usnesení. 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP přijmout usnesení na zřízení věcného břemene na pozemky 
neuvedené v budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
GP je vzhledem k jeho velikosti k nahlédnutí na OMP. 
 
Přijaté usnesení: 341/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP 

Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2599-105/2010 
na pozemcích parc. č. 1449 a parc. č. 1453, vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, 
 s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Jednorázová 
úhrada za zřízení věcného břemene činí 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové 
stavby. 

 
Přijaté usnesení: 342/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP 

Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2599-105/2010 
na pozemcích parc. č. 1748/1, parc. č. 1808, parc. č. 1822/1 a parc. č. 1871, vše 
v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, s tím, že náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 
250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 5. 
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5.3. JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů 
(Příloha 5, 5C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci staveb rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek v Kuřimi byla uzavřena mezi městem 
Kuřim a JMP Net, s.r.o. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu – 
„Rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek v Kuřimi, ul. B. Němcové, Pod Vinohrady, Pod 
Horkou, Vrchlického, Na Vyhlídce“ (usn. č. 306/2008 ). 
Po ukončení stavby se geometrickým plánem vymezil průběh a rozsah věcného břemene. Z předloženého 
GP vyplývá, že stavbou byl dotčen i pozemek ve vlastnictví města - parc. č. 2507/3, k. ú. Kuřim 
v celkové délce 31,68 m – viz příloha C, který nebyl uveden v budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP přijmout usnesení na zřízení věcného břemene i na tento 
pozemek. 
 
Přijaté usnesení: 343/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP 

Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2685-120/2010 
na pozemku parc. č. 2507/3 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, s tím, že náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene činí 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

6. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2011 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2011. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30. 6. 2011 125.258.045,27 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
112.008.538,54 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 13.249.506,73 Kč.  
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 
1. pololetí roku 2011 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje. 
Hospodaření letošního roku bude stále ovlivněno financováním investiční akce Wellness Kuřim, 
v letošním roce byl realizován doplatek stavební firmě ve výši přes 20 mil. Kč, nyní je očekávána 
3. splátka dotace z EU. 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 50 %. Jako problematický se jeví vývoj daňových příjmů, který je 
nyní na úrovni 95 % loňského roku (o 2,1 mil. Kč méně) a předpovědi do konce roku nejsou optimistické. 
Rozpočet počítal s růstem cca 5 mil. Kč ( 3 mil. Kč v návrhu rozpočtu + 2 mil. Kč navýšeny přímo na 
jednání ZM), reálně lze tedy uvažovat až s propadem o cca 8 mil. Kč vzhledem k rozpočtu. Tento stav je 
nutno korigovat rozpočtovým opatřením tak, aby byly daňové příjmy v rozpočtu uváděny reálně a nebyla 
uměle vytvářena rezerva, která neexistuje. Ostatní příjmy se vyvíjí dle předpokladu. 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 43 %, výdajová strana je ovlivněna čerpáním především 
u investičních akcí, které je na úrovni 34 %, viz. podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – navrhuje nové usnesení: 
Přijaté usnesení: 344/2011 - RM ukládá příspěvkovým organizacím města a jednatelům městských 

s.r.o. předložit kompletní výsledky hospodaření k 30. 6. 2011 a předpokládané 
výsledky hospodaření k 31. 12. 2011. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Z jednání odešel J. Koláček. 
 
Z. Kříž – navrhuje nové usnesení: 
Přijaté usnesení: 345/2011 - RM ukládá tajemnici vyzvat vlastníky pozemků, na nichž město Kuřim 

zajišťuje údržbu, k úhradě nákladů údržby nebo k zajištění této údržby na vlastní 
náklady. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
PaedDr. D. Holman – žádá, aby se toto usnesení pravidelně plnilo. 
 
Na jednání se dostavil J. Koláček. 
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Přijaté usnesení: 346/2011 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

k 30. 6. 2011, s přebytkem hospodaření ve výši 13.249.506,73 Kč. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

7. Úrokové zajištění - VŘ 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Komerční banka a.s. zaslala Městu Kuřim nabídku na úrokové zajištění stávajícího úvěru. Úrokové 
zajištění je konstruováno následujícím způsobem: 

- s bankou je uzavřena smlouva na úrokové zajištění za pevnou sazbu – dle nabídky – 3,1 %, tato 
sazba nahrazuje 1M PRIBOR ve stávající smlouvě – nyní 0,99% 

- přirážka dle smlouvy zůstává – nyní 1,69 % 
- pokud je sazba 1M PRIBOR nižší než 3,1 %, platíme bance tento rozdíl – nyní 2,11 % 
- pokud je sazba 1M PRIBOR vyšší než 3,1 %, platí banka tento rozdíl nám, čili vždy platíme 

v konečném důsledku 3,1 % ( samozřejmě plus přirážka ). 
Nabídka banky je indikativní a byla zaslána v květnu, v tuto dobu může být jiná, nicméně ostatní sazby 
zůstaly na svých úrovních, čili nelze očekávat výrazně jinou nabídku. 
Město Kuřim nyní stojí před rozhodnutím, zda úrokovou sazbu zafixovat nebo zůstat na úrovni stávající. 
Toto rozhodnutí je natolik zásadní, že byla nabídka předložena Finančnímu výboru ZMK k vyjádření. FV 
se svým usnesením ze dne 26. 5. 2011 - FV ZMK doporu čuje RM vyhlásit veřejnou soutěž na fixaci 
úrokové sazby pro úvěr na financování akce Wellness, jednomyslně usnesl doporučit RM tuto soutěž 
vyhlásit a úrokovou sazbu zafixovat (8 pro z 8 přítomných). 
Z výše popsaného je zřejmé, že v tuto chvíli nelze se 100% jistotou říct, jestli v konečné fázi bude 
úrokové zajištění pro město výhodné či nikoliv. Uzavření takovéto smlouvy je sázkou do loterie 
a podpisem této smlouvy vlastně říkáme, že si myslíme, že analytici banky nemají pravdu v odhadu 
budoucího vývoje, protože sazba je nastavena tak, aby banka s velkou pravděpodobností na smlouvě 
vydělala. Zisk z této smlouvy může mít vždy jen jedna strana, na straně města může být tento prodělek 
brán jako cena za službu, že nikdy nezaplatíme na úvěru víc, než 3,1 % + 1,69 %. Toto je jedním 
z důvodů, proč OF zásadně nedoporučuje úrokové zajištění, další důvody jsou následující: 

- služba je velmi drahá – v letošním roce by stála  2 mil. Kč., které jsou v rozpočtu města znát  
- úroková sazba již sama o sobě není nejvýhodnější, vysoutěžili jsme v minulosti i sazby 1M 

PRIBOR + 0,01%, tímto bychom ji dále navyšovali 
- rozhodnutí o fixu či pohyblivé sazbě již ZM učinilo tím, že úvěr vypsalo právě na pohyblivou 

sazbu 
- ekonomický vývoj nedává předpoklady k prudkému posílení sazeb, lze pouze očekávat jejich 

malý nárůst 
- k rozhodnutí o vypsání této soutěže se můžeme vrátit kdykoliv v budoucnosti ( zde je nutno 

podotknout, že služba bude pravděpodobně vždy dražší než nyní, právě díky očekávanému růstu 
sazeb). 

RM je tento materiál předkládán především z toho důvodu, že byl jednomyslně doporučen FV, přesto OF 
doporučuje návrh neschválit. 
Veřejná soutěž tohoto typu s ohledem na charakter zakázky probíhá odlišně od klasických zadávacích 
řízení, nabídky jsou předkládány v reálném čase a smlouva je ihned uzavírána po telefonu, proto je 
v usnesení navrhováno nejprve zahájit přípravu tohoto výběrového řízení, s možností vše pečlivě 
nastudovat v případě, že RM usnesení schválí. 
 
Na jednání se dostavil Ing. A. Varmužka. 
 
Návrh usnesení: RM ukládá odboru finančnímu přípravu veřejné zakázky „Úrokové zajištění úvěru 

na financování Wellness“. 
Hlasováno: proti 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 

8. Zpracování žádostí o dotaci pro projekty zateplování veřejných 
budov 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V souvislosti s očekávaným vyhlášením výzvy k předkládání žádostí o dotaci na zateplování veřejných 
budov z Operačního programu Životní prostředí vyhlásilo Město Kuřim výzvy k podání nabídek na 
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zakázky Zpracování žádostí o dotaci pro projekty „Zateplení Mateřské školy Kuřim, Komenského 1011“, 
„Zateplení Mateřské školy Kuřim, Jungmannova 885“, „Zateplení Základní školy Kuřim, Komenského 
511“. V případě předložení žádostí o dotaci na všechny tyto tři projekty bude finanční plnění vyplývající 
z cenových nabídek vítězných uchazečů 60.000,- Kč za každou předloženou, formálně správnou žádost 
o dotaci. 
OIRR navrhuje vyčlenit částku 60.000,- Kč z ORG 1008 0000 00 Studie a projekty na zpracování žádosti 
o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, Komenského 1011“. 
OIRR navrhuje vyčlenit částku 60.000,- Kč z ORG 1008 0000 00 Studie a projekty na zpracování žádosti 
o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, Jungmannova 885“. 
OIRR navrhuje vyčlenit částku 60.000,- Kč z ORG 1008 0000 00 Studie a projekty na zpracování žádosti 
o dotaci pro projekt „Zateplení Základní školy Kuřim, Komenského 511“. 
 
Přijaté usnesení: 347/2011 - RM souhlasí s vyčleněním částky 60.000,- Kč na zpracování žádosti 

o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace, IČ 70988293, pracoviště Komenského 1011“ 
z ORG 1008 0000 00 Studie a projekty.  

 
Přijaté usnesení: 348/2011 - RM souhlasí s vyčleněním částky 60.000,- Kč na zpracování žádosti 

o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace, IČ 70988293, pracoviště Jungmannova 885“, 
z ORG 1008 0000 00 Studie a projekty. 

 
Přijaté usnesení: 349/2011 - RM souhlasí s vyčleněním částky 60.000,- Kč na zpracování žádosti 

o dotaci pro projekt „Zateplení Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace, IČ 49457888, pracoviště Komenského 511“ z ORG 
1008 0000 00 Studie a projekty.  

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 5. 
 
 

9. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název zakázky: Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské 
školy Kuřim, Jungmannova 885“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-KÚ-2011-002 
Zajišťující odbor (ZO): Kancelář úřadu (KÚ) 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřim č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi bylo 
zajišťujícím odborem KÚ realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi do 250.000,-Kč bez 
DPH s názvem Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, 
Jungmannova 885“. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 16-ti uchazečů. Při 
otevírání obálek byla posouzena úplnost obsahu nabídek z hlediska požadavků zveřejněných zadavatelem 
ve výzvě. Žádná nabídka nebyla vyřazena ze zadávacího řízení. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka 
firmy KANSPO s.r.o., se sídlem Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, zastoupené 
jednatelem společnosti Jiřím Macháčkem, v celkové hodnotě zakázky 99.000,- Kč bez DPH (118.800,-Kč 
s DPH). 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: Návrh mandátní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 350/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Zpracování 

žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ 70988293, pracoviště Jungmannova 885“ 
a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností KANSPO s.r.o., se sídlem 
Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 118.800,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
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10. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název zakázky: Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské 
školy Kuřim, Komenského 1011“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-KÚ-2011-001 
Zajišťující odbor (ZO): Kancelář úřadu (KÚ) 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřim č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi bylo 
zajišťujícím odborem KÚ realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi do 250.000,-Kč bez 
DPH s názvem Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, 
Komenského 1011“. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 12-ti uchazečů. Při 
otevírání obálek byla posouzena úplnost obsahu nabídek z hlediska požadavků zveřejněných zadavatelem 
ve výzvě. Žádná nabídka nebyla vyřazena ze zadávacího řízení. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka 
firmy KANSPO s.r.o., se sídlem Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, zastoupené 
jednatelem společnosti Jiřím Macháčkem, v celkové hodnotě 99.000,- Kč bez DPH (118.800,-Kč s DPH). 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: Návrh mandátní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 351/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Zpracování 

žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ 70988293, pracoviště Komenského 1011“ 
a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností KANSPO s.r.o., se sídlem 
Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 118.800,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

11. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název zakázky: Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Základní školy 
Kuřim, Komenského 511“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-KÚ-2011-003 
Zajišťující odbor (ZO): Kancelář úřadu (KÚ) 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřim č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi bylo 
zajišťujícím odborem KÚ realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi do 250.000,-Kč bez 
DPH s názvem Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Základní školy Kuřim, 
Komenského 511“. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 14-ti uchazečů. Při 
otevírání obálek byla posouzena úplnost obsahu nabídek z hlediska požadavků zveřejněných zadavatelem 
ve výzvě. Žádná nabídka nebyla vyřazena ze zadávacího řízení. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena radě města jako nejvýhodnější nabídka 
firmy KANSPO s.r.o., se sídlem Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, zastoupené 
jednatelem společnosti Jiřím Macháčkem, v celkové hodnotě 99.000,- Kč bez DPH (118.800,-Kč s DPH). 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: Návrh mandátní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 352/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Zpracování 

žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ 49457888, pracoviště Komenského 511“ 
a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností KANSPO s.r.o., se sídlem 
Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 118.800,-Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

12. Navýšení kapacity mateřské školy, školní jídelny a školní jídelny - 
výdejny Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
místo výkonu činnosti Komenského 511 
(Příloha č. 12, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
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Od 1. 9. 2011 budou v budově základní školy na ulici Komenského 511 nově zřízeny dvě nové třídy 
mateřské školy. Z toho důvodu dojde k navýšení kapacity mateřské školy z 365 na 413 dětí a školní 
jídelny – výdejny z 311 na 359 stravovaných.  
Současně se stavební úpravou tříd v budově základní školy na ulici Komenského 511 probíhá 
i rekonstrukce školní jídelny v budově mateřské školy na ulici Komenského 1011. Rekonstrukcí 
stravovacího provozu dojde k navýšení kapacity školní jídelny ze 180 na 500 stravovaných. 
Dle krajské metodiky o zařazování a změnách v rejstříku škol a školských zařízení je třeba, aby veškeré 
potřebné administrativní kroky s tímto spojené schválila Rada města Kuřimi, jako výkonný orgán 
zřizovatele škol. 
Z tohoto důvodu předkládáme radě města ke schválení níže uvedené návrhy usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 353/2011 - RM schvaluje zápis nového místa výkonu činnosti mateřské školy 

a školní jídelny-výdejny, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, obojí na adrese Komenského 511, 
s účinností od 1. 9. 2011. 

 
Přijaté usnesení: 354/2011 - RM schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává 

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková 
organizace, z 365 na 413 dětí s účinností od 1. 9. 2011. 

 
Přijaté usnesení: 355/2011 - RM schvaluje navýšení kapacity školní jídelny – výdejny, jejíž činnost 

vykonává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková 
organizace, z 311 na 359 stravovaných s účinností od 1. 9. 2011. 

 
Přijaté usnesení: 356/2011 - RM schvaluje navýšení kapacity školní jídelny, jejíž činnost vykonává 

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
ze 180 na 500 stravovaných s účinností od 1. 9. 2011. 

 
Přijaté usnesení: 357/2011 - RM schvaluje podání žádosti o zápis výše uvedených změn v údajích 

vedených v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, odbor školství. 

Hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 5. 
 
 

13. Ceník za zápůjčku prezentačního zařízení 
(Příloha č. 13 , předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
V současné době Městský úřad Kuřim bezplatně zapůjčuje prezentační zařízení LCD projektor 
HITACHI CP –X328, plátno Movielux Compact a příslušenství 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. Prezentační zařízení je potřeba 
příležitostně opravovat a udržovat v provozuschopném stavu. Z tohoto důvodu navrhuje kancelář úřadu 
radě města schválení ceníku za zápůjčku tohoto prezentačního zařízení na 250,- Kč/den včetně DPH. 
 
Přijaté usnesení: 358/2011 - RM schvaluje ceník za zápůjčku prezentačního zařízení dle zápisu 

s platností od 1. 8. 2011. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

14. Obnova – stavební úprava výtahu v domě s pečovatelskou službou 
Kuřim, Zahradní 1275 - přidělení zakázky 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města provedl OIRR zadávací řízení na akci 
„Obnova – stavební úprava výtahu v domě s pečovatelskou službou Kuřim, Zahradní 1275“. Bylo 
osloveno 7 firem. 
Cenovou nabídku podalo 8 firem. Firma VÝTAHY CZ s.r.o. neměla podepsanou smlouvu o dílo, proto 
byla vyřazena z dalšího hodnocení. 
Nabídky byly vyhodnoceny následovně: 
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Pořadí 
nabídky 

Název uchazeče Nabídková cena 
vč. DPH 10% 

1 VERTIK s.r.o., Studentská 1700, 591 01 Žďár nad 
Sázavou 

1.007.022,50 

2 VÝTAHY s.r.o., Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí 1.034.000,- 

3 TREBILIFT, s.r.o., Novodvorská 1110 
674 01 Třebíč 

1.049.400,- 

4 ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.,  
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 

1.078.000,- 

5 VERTIKALKOMP s.r.o., 
Starobrněnská 340/14,  
602 00 Brno 

1.085.700,- 

6 
 

VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s.r.o., Pivovarská 542,  
686 01 Uherské Hradiště, Jarošov 

1.097.800.- 

7 OTIS a.s., Jana Opletala 1279, 690 59 Břeclav 1.210.000,- 

 
Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Dokončení obnovy do 30. 11. 2011. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek doporučuje hodnotící komise doporučuje jako zhotovitele díla 
vybrat firmu VERTIK s.r.o., Studentská 1700, 591 01 Žďár nad Sázavou, za cenu 1.007.022,50 Kč 
vč. DPH 10%. 
Součástí nabídky je navíc i výměna vodítek kabiny, která nebyla součástí výkazu výměr a projektové 
dokumentace. 
Částka 1.007.022,50 Kč bude částečně hrazena ze schváleného rozpočtu města Kuřimi - vyčleněno 
600.000,- Kč, zbývající část bude hrazena z příjmů – dotace Ministerstva pro místní rozvoj (přiděleno 
585.310,50 Kč). 
Přílohy: zpráva o posouzení nabídek, smlouva o dílo. 
 
Přijaté usnesení: 359/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou VERTIK s.r.o., 

Studentská 1700, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 63469626, na realizaci zakázky 
„Obnova – stavební úprava výtahu v domě s pečovatelskou službou Kuřim, Zahradní 
1275“ za cenu 1.007.022,50 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Z. Kříž – žádá, aby byl na příštím jednání předložen návrh na krytí této akce z fondu příspěvkové 
organizace. 
 
 

15. Knihovna Kuřim – stavební úpravy, sklad knih 
(Příloha č.15, 15A, 15B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města provedl OIRR zadávací řízení na akci 
„Knihovna Kuřim – stavební úpravy, sklad knih“. Bylo osloveno 10 firem. 
Cenovou nabídku podaly 3 firmy. Nabídky byly vyhodnoceny následovně : 

Pořadí 
nabídky 

Název uchazeče Nabídková cena 
vč. DPH 20% 

1 DOLP stavební společnost s.r.o., Bednářova 30 A, 619 00 
Brno 

242.454,- 

2 JAPEZ, spol. s r.o., Nová 609, 691 25 Vranovice 252.362,- 

3 STAVIT s.r.o., Blatného 23, 616 00 Brno 258.580,- 
 
Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Dokončení obnovy do 31. 8. 2011. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek doporučuje hodnotící komise doporučuje jako zhotovitele díla 
vybrat firmu DOLP stavební společnost s.r.o., Bednářova 30 A, 619 00 Brno, za cenu 242.454,-Kč vč. 
DPH 20%. 



 13 

Částka 242.454,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města Kuřimi -vyčleněno 250.000,- Kč. 
Přílohy: zpráva o posouzení nabídek, smlouva o dílo. 
 
Přijaté usnesení: 360/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DOLP stavební 

společnost s.r.o., Bednářova 30 A, 619 00 Brno, IČ 49453190, na realizaci zakázky 
„Knihovna Kuřim – stavební úpravy, sklad knih“ za cenu 242.454,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

16. Žádost o povolení uložení kabelů NN pro garáže na pozemcích 
města Kuřimi  
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Byly podány 2 žádosti o povolení uložení podzemních kabelů elektrické energie pro napojení garáží na 
ul. Zámecká. Přípojky budou umístěné na pozemku ve vlastnictví města Kuřimi parc. č. 770. 
Žádost podali majitelé garáží – p. Ing. Jaroslav Kostner a p. Raabová. 
Vyjádření odboru investičního a regionálního rozvoje: 

Před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene předat odboru digitální zaměření přípojek 
na CD. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o povolení překopu zeleně, chodníku. 
Dále před zahájením prací požádat o užívání veřejného prostranství pro uložení stavebního 
materiálu. 

Vyjádření odboru majetkoprávního: 
Požaduje zřízení věcného břemene, doporučuje společnou žádost a společnou úhradu  věcného 
břemen (cena věcného břemene 5 – 10.000 Kč). 

Odbor životního prostředí: 
 V případě zásahu do zeleně je třeba kontaktovat Ing. Hamříka, tel. 608 819 451. 

Přílohy: situace 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha - navrhuje doplnění o cenu věcného břemene, a to 5.000,- Kč. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje částku 7.500,- Kč. Hlasujme od nejvyšší částky. 
Hlasováno o částce 7.500,- Kč: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 361/2011 - RM souhlasí se vstupem a zřízením věcného břemene na pozemek parc. č. 

770, k. ú. Kuřim ve vlastnictví města Kuřimi za účelem uložení přípojek elektrické 
energie pro garáže ve vlastnictví žadatelů Ing. Jaroslava Kostnera, bytem 
xxxxxxxxxxx Kuřim, a paní Danuše Raabové, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, za 
cenu věcného břemene 7.500,- Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

17. Územní plán Kuřim – přidělení dotací z JMK na návrh 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Jihomoravský kraj pravidelně vyhlašuje dotační programy na pořizování územních plánů obcí. Město 
Kuřim v tomto roce požádalo o dotaci 200.000,- Kč na zpracování návrhu ÚP (max. výše podpory). 
Zastupitelstvo JMK dne 23. 6. 2011 rozhodlo o přidělení částky 141.000,- Kč městu Kuřim na realizaci 
projektu Územní plán Kuřim – návrh. 
Na poskytnutí dotace se uzavírá smlouva mezi městem Kuřim a Jihomoravským krajem. 
Příloha: - smlouva o poskytnutí dotace  
 
Přijaté usnesení: 362/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje k realizaci projektu Územní plán Kuřim – návrh ve výši 
141.000,- Kč s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

18. Zápis z jednání komise dopravy dne 11. 7. 2011 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 11. 7. 2011. 
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Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 11. 7. 2011 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1, pro 5, schvaluje. 
Bod č. 2, pro 5, schvaluje. 
Bod č. 3, pro 5, schvaluje. 
Bod č. 4A, pro 5, schvaluje. 
Bod č. 4B, pro 5, schvaluje. 
Bod č. 5A, pro 5, schvaluje. 
Bod č. 5B, pro 5, schvaluje. 
Bod č. 6, pro 4, zdržel se 1 (Z. Kříž), schvaluje. 
 
Přijaté usnesení: 363/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 11. 7. 2011 

a schvaluje body č. 1 – 6 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

19. Informace: Hlídání rybníka Srpek proti pytlákům 
(Příloha č. 19, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
V letošním roce město Kuřim požádalo o výjimku z podmínek Agentury ochrany přírody a krajiny 
týkající se rybí osádky ve zrevitalizovaném rybníku a vysadilo 300 kg amura bílého. K tomuto opatření 
přistoupilo město z důvodu nadměrného zarůstání rybníka rdestem kadeřavým. Nájemce rybníka Martin 
Březa a pan Malkovský nás upozornili na problém s pytláky, kteří chodí lovit ryby do rybníka (a také je 
tam umisťují), bez ohledu na vydaný řád rybníka, který je umístěný na 2 místech na hrázi rybníka. Na 
základě těchto informací odbor životního prostředí zajistí dohled nad dodržováním schváleného 
návštěvního řádu soukromou osobou, která bude vybavena průkazkou s fotografií. Pravomoc tohoto 
hlídače bude spočívat v možnosti zavolání inspektora veřejného pořádku a policie ČR v případě zjištění 
porušení návštěvního řádu.  
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá do příštího jednání RM prověřit, jestli nadále trvá zájem o nájemní smlouvu. 
PaedDr. D. Holman – předkládá návrh na usnesení: 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem rybníka Srpek. 
Hlasováno: pro 2 (PaedDr. D. Holman, J. Koláček), proti 3 (Ing. D. Sukalovský, Ing. O. Štarha, 
Z. Kříž). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 

20. Různé – ukončení nájemních smluv na pronájem pozemku p. č. 
3002/6 k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 20, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Město Kuřim v minulosti uzavíralo nájemní smlouvy na pronájem částí pozemku ve zjednodušené 
evidenci – parcela původ pozemkový katastr (dále PK) č. 2592/4 k. ú. Kuřim, jako zahrádky - lokalita 
„u Investy“. 
V roce 2005 vešel v platnost nový katastrální operát pro katastrální území Kuřim. Původní pozemek PK 
p. č. 2592/4 ve vlastnictví města Kuřim byl nově označen jako p. č. 3002/3, k. ú. Kuřim a sousedící 
původní pozemek PK p. č. 1707 ve vlastnictví města Brna byl nově označen jako p. č. 3002/6, k. ú. 
Kuřim. Na obou těchto pozemcích se nachází zahrádky. 
Dodatečně bylo zjištěno, že město Kuřim pronajímá zahrádky vybudované i na pozemku statutárního 
města Brna p. č. 3002/6. V letošním roce město Brno provedlo místní šetření a vyzvalo uživatele těchto 
zahrádek k uzavření platných nájemních smluv. 
Dle názoru OMP jsou nájemní smlouvy na pronájem zahrádek (jedná se o tři zahrádky) umístěných na 
parcele č. 3002/6 neplatné, nicméně pro pořádek OMP tyto smlouvy ukončí k 30. 9. 2011 dohodou na 
základě pověření OMP k ukončování nájemních smluv dohodou usnesením RM č. 695/2003 ze dne 26. 
11. 2003. 
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21. Rozhodnutí o přidělení zakázky „Obnova VO Brněnská - Jánská“ 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, 21C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala 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 Brněnská - Jánská“. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 7 uchazečů. Při otevírání obálek byly 
posouzeny všechny nabídky. 1 nabídka byla hodnotící komisí vyřazena. 
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 UniCab s.r.o., se sídlem Merhautova 173, 61300 Brno, IČ 
26961873, v hodnotě 1.369.277,- Kč, která se umístila na 1. místě. Výběrová komise se jednomyslně 
shodla na výsledném pořadí. Termín zhotovení díla 31. 10. 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: 364/2011 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku „Obnova 
VO Brněnská - Jánská“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou UniCab 
s.r.o., se sídlem Merhautova 173, 613 00 Brno, IČ 26961873, která předložila 
nejvhodnější nabídku. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

22. Báborovi - stavby na pozemcích města 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Byla podána žádost o dodatečné povolení staveb, které jsou částečně umístěné na pozemcích města 
Kuřimi a částečně na soukromých pozemcích Mgr. Ivany Báborové a Bohuslava Bábora, bytem 
xxxxxxxxxxx Kuřim v lokalitě Podlesí. 
Dřevník a zahradní altán u rodinného domu: 

- dotčené pozemky 3270/1 (dřevník), 3274/5 (altán), vše na pozemku žadatele 
- proti umístění dřevníku a zahradního altánu nemá odbor investiční a majetkoprávní námitek, 

odbor životního prostředí –nemá námitek. 
Kamenná zeď a oplocení: 
Oplocení pozemku Báborových zasahuje do pozemků, které jsou v majetku města Kuřimi. Odbor 
majetkoprávní navrhuje řešení dle přílohy. Kamennou zeď doporučuje odbor majetkoprávní a odbor 
investiční odstranit. 
Oplocení – dotčené pozemky 3271/1, 3252/1, 3274/4 v majetku města Kuřimi 
  - pozemky v majetku žadatele 3274/5, 3272/1, 3271/2 
Kamenná zeď – dotčený pozemek parc. č. 3214 v majetku města Kuřimi 
Přílohy: - situace, návrh majetkoprávního vypořádání pozemků 
 
Přijaté usnesení: 365/2011 - RM souhlasí s navrženým umístěním oplocení ve vlastnictví Mgr. Ivany 

Báborové a Bohuslava Bábora, oba bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, vyjma vybudované 
kamenné zídky a souvisejícího plotu s podmínkou majetkoprávního vypořádání 
dotčených pozemků před vydáním povolení, v rozsahu dle přílohy. 

 
Přijaté usnesení: 366/2011 - RM nesouhlasí s umístěním kamenné zdi a přilehlého oplocení na 

pozemku parc. č. 3214 a 3271/1, vše k. ú. Kuřim, ve vlastnictví města Kuřimi. 
Hlasováno pro obě usnesení společně: pro 5. 
 
 

23. Hydrogeologický posudek v okolí vodní kaple sv. Ján – vyčlenění 
finančních prostředků z drobných investic 
(Příloha č. 23, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
V průběhu zimy a jara letošního roku přestala přitékat do vodní kaple sv. Jána voda z podzemních vrstev. 
Ke ztrátě podzemní vody došlo s největší pravděpodobností z důvodu zborcení starých drenáží, které byly 
ze dřeva. Po podrobné rekognoskaci okolí studánky a rozhovorů s místními obyvateli a odborníky na 
geologii navrhujeme následující postup: 
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1) Zpracování hydrogeologického průzkumu, což znamená provedení 3 průzkumných vrtů do 
hloubky 6m 

2) Bude změřena hloubka hladiny, vzorky kvality, rozbor vody. 
3) Zpracování hydrogeologického posudku – vyhodnocení stávajícího stavu, příčiny vzniku, návrh 

nápravných opatření pro přivedení vody do studánky. 
Na základě výsledků hydrogeologického posudku budou opatření realizována. 
Doba dokončení posudku vč. průzkumu 45 dní. Po prověření trhu se cena za průzkum a posudek 
pohybuje v rozmezí 88.500,- až 115.500,- Kč vč. DPH. 
OIRR navrhuje vyčlenit částku 89.000,- Kč z ORG 1006 0000 00 „drobné investice“ na zpracování 
hydrogeologického průzkumu a posudku v okolí vodní kaple sv. Ján. 
 
Přijaté usnesení: 367/2011 - RM souhlasí s vyčleněním částky 89.000,- Kč na zpracování 

hydrogeologického průzkumu a posudku v okolí vodní kaple sv. Ján z  ORG 1006 
0000 00 „drobné investice“. 

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

24. JMP Net, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na rekonstrukci plynovodů 
(Příloha č. 24, 24A, 24B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost TOPSTAV s.r.o. v zastoupení investora Společenství vlastníků domu U Stadionu č. p. 1778 
a 1779 Kuřim, zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene v souvislosti se stavbou „Prodloužení STL plynovodu a STL plynovodní přípojky 
k bytovému domu U Stadionu 1778 a 1779, Kuřim“. 
Jedná se o napojení plánované domovní kotelny v objektu bytového domu U Stadionu 1778 v Kuřimi na 
stávající plynovod v ulici U Vlečky prodloužením stávajícího plynovodního řadu. Toto prodloužení 
plynovodu bude uloženo i v parc. č. 1593/1 v k. ú. Kuřim, která je ve vlastnictví města - viz příloha A, B. 
OIRR a OŽP nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Přijaté usnesení: 368/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP Net, 

s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu na pozemku parc. č. 1593/1 
v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 v celkové délce cca 52 bm s tím, že náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- 
Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

25. Výjimka z dopravního značení u rybníka Srpek 
(Příloha č. 25, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zodpovídá Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy obdržel dne 21. 7. 2011 žádost paní Lenky Valentové, trvalý pobyt xxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim, o povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových vozidel (dopravní značka B11) k rybníku 
Srpek. Žádost odůvodňuje držením průkazu ZTP na svoji osobu a svého syna. Výjimku požaduje pro 
následující vozidla: Nissan xxxxxx, reg.značka xxxxxxxxxx a Škoda xxxxxxx, reg. Značka xxxxxxxxxxx. 
Požadavek na výjimku je na dobu neurčitou. 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim konstatuje, že doba na kterou se výjimka z dopravního značení 
uděluje je 12 měsíců, dále pak, že k rybníku Srpek je možné dojet bez porušení zákazu vjezdu všech 
motorových vozidel (značka B11), protože jedna dopravní značka B11 je až za rybníkem Srpek (pod 
Cimperkem), druhá je na konci účelové komunikace vedoucí kolem rybníka Srpek, ale příjezd k rybníku 
není takto zcela omezen. 
Z tohoto důvodu se žádost paní Valentové jeví jako bezpředmětná. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových vozidel pro 

paní Valentovou. 
Hlasováno: proti 2 (Ing. D. Sukalovský, J. Koláček), zdrželi se 3 (Z. Kříž, PaedDr. D. Holman, Ing. 
O. Štarha) 
Usnesení nebylo přijato. 
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27. Žádost o příspěvek na činnost Občanského sdružení pro realizaci 
silničního obchvatu města Kuřimi  
(Příloha č. 27, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje P. Glosová) 
 
Dne 25. 7. 2011 byla doručena na MěÚ Kuřim žádost pana Miloslava Kolaříka, jako zástupce 
Občanského sdružení pro realizaci silničního obchvatu města Kuřimi, o poskytnutí příspěvku na činnost 
sdružení. Výše příspěvku a jeho použití je specifikováno v příloze. 
Příloha: výše příspěvku a specifikace jeho použití. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – poukazuje, že pravidla pro fungování Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti, znesnadňují poskytování příspěvku v průběhu roku, ale přesto platí, a proto 
buď pravidla změňme nebo je dodržujme. Proto jsem proti tomuto poskytnutí. 
Ing. D. Sukalovský - Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti je termínem 
vyhlášeným 1 x ročně. Zpřehledňuje udělování příspěvků a mimořádné případy, které se vyskytnou 
v průběhu roku, lze řešit darem schváleným RM nebo ZM. 
PaedDr. D. Holman – mimořádnými případy se může jevit cokoliv, kdokoliv, kdykoliv, z čehož vyvozuji, 
že je nutno dodržovat pravidla. 
 
Přijaté usnesení: 369/2011 - RM schvaluje poskytnutí daru pro Občanského sdružení pro realizaci 

silničního obchvatu města Kuřimi, Tyršova 16, Kuřim, IČ 26562634, ve výši 20.000,- 
Kč. 

Hlasováno: pro 3 (Ing. D. Sukalovský, Ing. O. Štarha, Z. Kříž), proti 1 (PaedDr. D. Holman), zdržel 
se 1 (J. Koláček). 
 
 

28. Jmenování vedoucího odboru investičního a regionálního rozvoje 
(Příloha č. 28, předkládá a zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Po vzdání se funkce vedoucí odboru investičního a regionálního rozvoje bylo vypsáno výběrové řízení na 
obsazení uvolněného místa. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči. Jedna uchazečka se 
z výběrového řízení omluvila. Výběrová komise se po pohovoru s uchazečem Stanislavem Bartošem 
jednomyslně shodla na tom, že tento uchazeč je na základě svých znalostí a předchozí praxe velmi 
vhodným kandidátem na pozici vedoucího odboru. 
Pan Stanislav Bartoš je od dubna letošního roku referentem OIRR a jeho dosavadní pracovní výsledky 
byly výborné. Tajemnice městského úřadu radě města jmenování doporučuje. Stanislav Bartoš návrh na 
jmenování přijímá . 
 
Přijaté usnesení: 370/2011 - RM jmenuje na návrh tajemnice městského úřadu dle § 102 odst. 2 písm. 

g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce 
vedoucího odboru investičního a regionálního rozvoje Městského úřadu Kuřim 
Stanislava Bartoše s účinností od 11. 8. 2011. 

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

29. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název zakázky: Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Kuřim - Revitalizace 
veřejného osvětlení města Kuřim – 1. etapa 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OIRR-2011-006 
Zajišťující odbor (ZO): OIRR 
(Příloha č. 29, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Stanislav Bartoš)  
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřim č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi bylo 
zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem Výměna svítidel 
veřejného osvětlení v obci Kuřim - Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 1. etapa“. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky sedmi uchazečů. Při otevírání obálek byla 
posouzena úplnost obsahu nabídek z hlediska požadavků zveřejněných zadavatelem ve výzvě. Žádná 
nabídka nebyla vyřazena ze zadávacího řízení. Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím 
odborem a hodnotící komisí doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka firmy ELIOS v.o.s., 
Heršpická 758/13, Brno, v celkové hodnotě 886.149,00 Kč vč. DPH 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
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Příloha č. 2: Návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 371/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Výměna 

svítidel veřejného osvětlení v obci Kuřim - Revitalizace veřejného osvětlení města 
Kuřim – 1. etapa“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností firmy ELIOS 
v.o.s., Heršpická 758/13, Brno, v celkové hodnotě 886.149,00 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

30. Umístění reklamní plachty na čelní stěnu KD Ku řim 
(Příloha č. 30, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 27. 7. 2011 požádala firma GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902, která je 
nájemcem nebytového prostoru restaurace v KD Kuřim o souhlas s umístěním reklamní plachty 
o rozměrech 14 x 1 m na čelní stěnu budovy KD Kuřim na nám. Osvobození 902. 
OMP doporučuje při stanovení ceny vyjít z částek, které se účtují za reklamu umístěnou na zábradlí. 
Jelikož má být reklamní plachta umístěna na dobu určitou do 15. 9. 2011 navrhujeme celkovou částku 
3.200,- Kč + 20% DPH. Předmětná částka bude v případě schválení RM žadateli vyfakturována. 
 
Návrh usnesení: 372/2011 - RM schvaluje umístění reklamní plachty o rozměrech 14 x 1m na čelní 

stěnu budovy č. p. 902 na nám. Osvobození v Kuřimi (KD Kuřim) na dobu určitou do 
15. 9. 2011, za cenu 3.840,- Kč vč. DPH, nájemci restaurace firmě GOOD 24 s.r.o., se 
sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

31. Různé 
PaedDr. D. Holman – navrhuje usnesení ve znění: 
Přijaté usnesení: 373/2011 - RM ukládá  vedoucí OIRR předložit do dalšího jednání RM požadavky 

na nejnaléhavější investice a opravy pro rok 2012 a ředitelům příspěvkových 
organizací do 5. 9. 2011. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,54 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Z. Kříž 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 7. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 20. 7. 2011 
 
2, 2A, 2B  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
Pořadník č. 29 na pronájem obecního bytu dle obecně závazné vyhlášky města 
č. 9/99 
Záměr na pronájem nebytového prostoru v KD Kuřim 

3, 3A   Vymáhání pohledávek – rámcová smlouva 
4, 4A, 4B, 4C  Erika Juračková, bytem Čebín – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pozemek 
5, 5A, 5B, 5C  JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů 

JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů 
JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů 
JMP Net, s.r.o. - věcné břemeno na rekonstrukci plynovodů 

6, 6A, 6B  Výsledky hospodaření k 30. 6. 2011 
7, 7A   Úrokové zajištění - VŘ 
8   Zpracování žádostí o dotaci pro projekty zateplování veřejných budov 
9, 9A, 9B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Zpracování žádosti o dotaci 

pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, Jungmannova 885“ 
10, 10A, 10B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Zpracování žádosti o dotaci 

pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, Komenského 1011“ 
11, 11A, 11B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Zpracování žádosti o dotaci 

pro projekt „Zateplení Základní školy Kuřim, Komenského 511“ 
12 Navýšení kapacity mateřské školy, školní jídelny a školní jídelny - výdejny 

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, místo výkonu 
činnosti Komenského 511 

13   Ceník za zápůjčku prezentačního zařízení 
14, 14A, 14B  Obnova – stavební úprava výtahu v domě s pečovatelskou službou 

Kuřim, Zahradní 1275 - přidělení zakázky 
15, 15A, 15B  Knihovna Kuřim – stavební úpravy, sklad knih 
16, 16A, 16B  Žádost o povolení uložení kabelů NN pro garáže na pozemcích města Kuřimi 
17, 17A   Územní plán Kuřim – přidělení dotací z JMK na návrh 
18, 18A   Zápis z jednání komise dopravy dne 11. 7. 2011 
19   Informace: Hlídání rybníka Srpek proti pytlákům 
20 Různé – ukončení nájemních smluv na pronájem pozemku p. č. 3002/6, k. ú. 

Kuřim 
21, 21A, 21B, 21C Rozhodnutí o přidělení zakázky „Obnova VO Brněnská - Jánská 
22, 22A   Báborovi - stavby na pozemcích města 
23 Hydrogeologický posudek v okolí vodní kaple sv. Ján – vyčlenění finančních 

prostředků z drobných investic 
24, 24A, 24B JMP Net, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

rekonstrukci plynovodů 
25   Výjimka z dopravního značení u rybníka Srpek 
26, 26A, 26B  Výstavba rekreační chatky v ochranném pásmu lesa - Kupcovi 
27, 27A Žádost o příspěvek na činnost Občanského sdružení pro realizaci silničního 

obchvatu města Kuřimi 
28   Jmenování vedoucího odboru investičního a regionálního rozvoje 
29 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Vým ěna svítidel veřejného 

osvětlení v obci Kuřim - Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 1. 
etapa“ 

30   Umístění reklamní plachty na čelní stěnu KD Kuřim 
 


