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Z á p i s   č í s l o 22/2011 
 
ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 10. 8. 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: PaedDr. D. Holman 
 
Starosta zahájil jednání ve 14,07 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášení schopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 3. 8. 2011 
 

2.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
2.1.  Vaněk Martin – cukrárna na nám. Osvobození 
2.2.  GOOD 24 s.r.o. – dodatek nájemní smlouvy 
2.3.  Nxxxxxxx Věra – zrušení usnesení 
 
3.  Objekt sociálního bydlení – Miroslav Hxxxxxx 
 
4.  Zpráva o stavu pohledávek města k 30. 6. 2011 
 
5.  Odvod do rozpočtu zřizovatele 
 
6.  Předpokládané nutné investiční akce na rok 2012 
 
7.  Žádost o pronájem silničního zábradlí na nám. 1 května k umístění reklamních poutačů 
 
8.  Žádost o vyhrazení parkovacího místa pro osobu ZTP a ZTP/P 
 
9.  Tržní řád – návrh na schválení  
 
10.  Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za 1. pololetí 2011 
 
11.  Informace k pronájmu rybníku Srpek 

 
 12.  Rozbory hospodaření příspěvkových organizací města 
 
 13.  Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. k 30. 6. 2011 
 
 14.  Informace o dalším postupu ve věci zřizování nových tříd Mateřské školy Kuřim, 

 Zborovská 887, okres Brno-venkov, místo výkonu činnosti Komenského 511 
 
 15.  Zpráva o postupu výstavby „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“  
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 3. 8. 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 3. 8. 2011. 
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Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – žádá, aby se do seznamu plnění usnesení uváděly, např. do poznámek, i usnesení, 
u kterých byl RM pouze prodloužen termín plnění, aby bylo zřejmé, že vynětí ze seznamu nesplněných 
usnesení neznamená, že jsou splněna. 
Mgr. A. Zimmermannová – požádala o prodloužení termínu plnění usnesení č. 582/2010 k organizačnímu 
řádu z důvodu přípravy legislativních změn, zejména v sociální oblasti. 
 
Přijaté usnesení: 374/2011 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 3. 8. 2011 a prodlužuje 

termín plnění usnesení č. 582/2010 do 31. 12. 2011. 
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. 9 v domě č. p. 1493 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: 375/2011 - RM bere na vědomí uzavření „dohody o převodu členských práv 

a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu“ mezi Kateřinou Huňkovou, 
trvale bytem xxxxxxxx Kuřim, a Ivanem a Boženou Petrovými, trvale bytem 
xxxxxxxx Brno, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1493/x členům 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 
Kuřim, IČ 26277212 – Ivanu a Boženě Petrovým, trvale bytem xxxxxxxxx Brno. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2.1. Vaněk Martin – cukrárna na nám. Osvobození 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Martin Vaněk, trvale bytem Železné xx, IČ 75762218, je nájemcem nebytového prostoru č. 847/xx 
situovaném v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 845 – 847 na nám. Osvobození. V předmětném 
nebytovém prostoru provozuje prodejnu se smíšeným zboží s převahou cukrářských výrobků. V nájemní 
smlouvě č. 16/2005 ze dne 16. 2. 2005 se zavázal k pravidelným měsíčním úhradám nájemného + služeb. 
Tento svůj závazek v roce opakovaně porušil a Městu Kuřim dlužil ke dni 30. 6. 2011 částku ve výši 
xxxxxxxx Kč + úrok z prodlení. 
Na upomínky nereaguje a s OMP na úhradě závazků nijak nespolupracuje. S odkazem na čl. 4.2. písm. b) 
nájemní smlouvy č. 16/2005 navrhuje OMP smlouvu vypovědět v jednoměsíční lhůtě a současně podat 
žalobu na vymožení dlužného nájemného. 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P.Kavka. 
 
Přijaté usnesení: 376/2011 - RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru č. 847/xx (cukrárna) 

umístěného v I. NP bytového domu č. p. 845 - 847 v ul. nám. Osvobození, panu 
Martinu Vaňkovi, trvale bytem Železné xx, Tišnov, IČ 75762218, ve smyslu čl. 4.2 
písm. b) nájemní smlouvy č. 16/2005 ze dne 16. 2. 2005. Výpovědní lhůta činí jeden 
měsíc. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2.2. GOOD 24 s.r.o. – dodatek nájemní smlouvy 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902, je na základě smlouvy 
č. 2011/O/0024 ze dne 17. 6. 2011 ve znění dodatku č. 1 nájemcem restaurace v objektu KD Kuřim na 
nám. Osvobození. Svým podáním ze dne 26. 7. 2011 požádala: 
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1.) o úpravu plateb ze čtvrtletních na měsíční, které jí jako plátci DPH činí „účetní problémy“. Ač ostatní 
nájemci v KD Kuřim platí čtvrtletně, nemá OMP námitek proti měsíčním platbám; 
2.) o odpuštění peněžního plnění za pronájem movitých věcí umístěných v nebytovém prostoru. Jeho výše 
činí 2.000,- Kč/měs. + 20% DPH. Nájemce některé věci nevyužívá a uskladnil je v suterénu (zejména 
vestavěné skříně, úschovné skříňky,…). Kuchyň je částečně vybavena jeho zařizovacími předměty – 
konvektomat, sporák, lednice, …. OMP doporučuje zvážit snížení nájemného za movité věci o částku 
1.000,- Kč/měs.  
 
Přijaté usnesení: 377/2011 - RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. 2011/0/0024, jehož 

předmětem je změna intervalu plateb nájemného ze čtvrtletních na měsíční a snížení 
úhrad za movité věci na částku ve výši 1.200,- Kč/měs., nájemci restaurace v KD 
Kuřim, společnosti GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902, 
z důvodu změny v užívání movitých věcí. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2.3. Nxxxxxxx Věra – zrušení usnesení 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
RM přijala dne 23. 2. 2011 usnesení č. 70/2011, kterým schválila výpověď nájmu bytu č. 1206/x 
umístěného ve III. NP bytového domu č. p. 1206 - 1207 ul. Na Loučkách, paní Věře Němcové, trvale 
bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. Před odesláním 
výpovědi si OMP zkontroloval výši dluhů a zjistil, že pí Nxxxxxxx podstatnou část jistiny zaplatila 
a nesplňuje tedy zákonné podmínky k výpovědi – tříměsíční dlužné nájemné. 
Ve výpisu dlužníků ke dni 30. 6. 2011 figuruje pouze její dluh za poplatek z prodlení (xxxxx,- Kč), 
nájemné je řádně placeno. Z tohoto důvodu navrhuje OMP zrušení předmětného usnesení č. 70/2011 
a zahájit jednání o úhradě penalizace. 
 
Přijaté usnesení: 378/2011 - RM ruší usnesení RM č. 70/2011 ze dne 23. 2. 2011 ve věci výpovědi 

nájmu bytu, a to z důvodu úhrady dlužné částky nájemného. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3. Objekt sociálního bydlení – Miroslav Hxxxxxxxx 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Miroslav Hxxxxxxx, trvale bytem Lelekovice xxx, 664 31 Lelekovice, uzavřel na základě usnesení RM 
č. 661/2009 ze dne 2. 12. 2009 s městem Kuřim smlouvu o ubytování č. 2009/O/0059 ve věci ubytování 
v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. Jmenovaný řádně hradí poplatky 
spojené s ubytováním a jeho chování je bezproblémové. 
Jelikož p. Hxxxxxxx nadále nemá kde bydlet, navrhuje OMP prodloužit výše uvedenou smlouvu 
dodatkem č. 7 o tři měsíce do 30. 11. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 379/2011 - RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2009/O/0059 s Miroslavem 

Hxxxxxxxxx, trvale bytem Lelekovice xxx, 664 31 Lelekovice, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi, do 
30. 11. 2011 za stejných podmínek. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

4. Zpráva o stavu pohledávek města k 30. 6. 2011 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na základě Vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 4/2008 o vymáhání pohledávek je RM předkládána 
souhrnná zpráva o stavu vymáhání pohledávek za období od 1. 1. 2011 - 30. 6. 2011. 
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5. Odvod do rozpočtu zřizovatele 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Usnesením RM 359/2011 byla vybrána firma na realizaci zakázky Obnova – stavební úprava výtahu 
v domě s pečovatelskou službou Kuřim, Zahradní 1275. Cena této zakázky je 1.007.022,50 Kč. 
Polovina obnovy bude hrazena z dotace, druhá polovina musí být hrazena z rozpočtu města. Jelikož se 
jedná o akci s účastí dotace, nemůže realizaci hradit přímo příspěvková organizace, která není příjemcem 
této dotace. Na základě tohoto bylo rozhodnuto, že faktická úhrada proběhne z investičního fondu 
příspěvkové organizace prostřednictvím rozpočtu města a proto je předkládáno usnesení, kterým se nařídí 
příspěvkové organizaci odvod z investičního fondu ve výši 503.512,- Kč a tyto prostředky se použijí na 
úhradu nákladů na tuto akci. 
Inv. fond příspěvkové organizace má dostatek prostředků pro realizaci této akce a odvod je předběžně 
domluven s ředitelkou organizace. 
 
Přijaté usnesení: 380/2011 - RM ukládá dle § 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Centru sociálních služeb Kuřim, 
příspěvková organizace, IČ 49457276, odvod z investičního fondu do rozpočtu 
zřizovatele ve výši 503.512,- Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
Ing. D. Sukalovský – z důvodu mimořádné situace v řešení problémů s rodinou Hxxxxxx navrhuje 
projednat za přítomnosti Mgr. P. Kavky a Bc. T. Sojkové tento problém. 
 
Na jednání se dostavila Bc. T. Sojková. 
 
Bc. T. Sojková – jednali jsem opakovaně s rodinou, neplní smluvené termíny, vyvíjíme neustálé aktivity, 
aby byli rodiče zaměstnáni. V současné době je zaměstnána matka, a to na 7 dní v měsíci. Rodina spoléhá 
na to, že díky dětem nebudou vystěhováni. Otec není trvale nikde zaměstnán. Dostávají dávky ze státní 
sociální podpory, rozvod pravděpodobně účelový, rodina pořád bydlí spolu. Ale z jejich strany se 
nevyvíjí žádná aktivita a jednání s nimi je složité. Z důvodu bytové situace nelze děti odebrat. V případě, 
že by měla rodina platnou nájemní smlouvu, pravděpodobně by dosáhli na sociální dávku a s jejich 
svolením by mohla být zaplacena dlužná částka nájmu. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje dočasně umístit rodinu do ubytovny Adria a žádá vedoucí OSV Bc. 
T. Sojkovou, aby tuto možnost prověřila. 
 
 
 

7. Žádost o pronájem silničního zábradlí na nám. 1 května k umístění 
reklamních poutačů 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Usnesením RM č. 265/2004 byl schválen záměr trvalé nabídky k pronájmu silničního zábradlí v majetku 
města Kuřimi k  reklamním účelům za cenu 300 Kč /1 pole/1 měsíc. 
Dne 30. 6. 2011 podal p. Pavel Spáčil za provozovnu PP studio Kuřim, Křižkovského 55, Kuřim, pro 
reklamu na cvičební lekce Power Plate a Vacu Elite žádost o pronájem 2 polí silničního zábradlí v Kuřimi 
na nám. 1. května. Reklamní tabule v počtu 2 ks žádá umístit na dobu určitou, a to v termínech: 
od 1. 9. 2011 – 1. 12. 2011 
od 1. 3. 2012 - 1. 6. 2012 
Smlouva bude uzavřena s p. Pavlem Spáčilem, xxxxxxxxxxxxx, Kuřim, IČ 665 65 961, dle schváleného 
usnesení RM č. 265/2004 za cenu 300 Kč/ měsíc + 20 % DPH. 
Reklamní plochy musí být umístěny mimo rozhledové trojúhelníky přechodů pro chodce, pouze 
v oblouku křižovatky. 
 
Přijaté usnesení: 381/2011 - RM schvaluje  uzavření smlouvy na pronájem 2 polí silničního zábradlí 

na nám. 1. května v Kuřimi s p. Pavlem Spáčilem, IČ 665 65 961, na dobu určitou 
v termínech od 1. 9. 2011 do 30. 11. 2011 a od 1. 3. 2012 do 31. 5. 2012 k  umístění 
reklamní tabule za cenu 4.320,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
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8. Žádost o vyhrazení parkovacího místa pro osobu ZTP a ZTP/P 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Dne 21. 7. 2011 podala p. Lenka Valentová, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim žádost o vyhrazení 
parkovacího místa na ul. Bezručova čtvrť xxxx, Kuřim, pro invalidy. 
Jednání komise dopravy se v měsíci srpnu nepředpokládá, RM je předložena žádost k projednání, 
usnesením RM je udělen souhlas vlastníka komunikace ve správním řízení. 
Parkovací místa se vyhrazují rozhodnutím ve správním řízení, nejdéle na dobu 3 let. Žadatel si hradí 
výrobu a osazení dopravního značení a správní poplatek za rozhodnutí, od nájmu za vyhrazené parkovací 
místo dle Vyhl. o místních poplatcích je osvobozen. 
Příloha: žádost ze dne 21. 7. 2011 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje vyhrazení do konce tohoto roku. Problematiku vyhrazených parkovacích 
míst bude komplexně řešit komise dopravy. Žadatelce bude poté vyhrazení parkovacího místa 
prodlouženo. 
 
Přijaté usnesení: 382/2011 - RM schvaluje vyhrazení parkovacího místa pro osobu ZTP a ZTP/P 

p. Lenku Valentovou na ul. Bezručova, na dobu do 31. 12. 2011. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

6. Předpokládané nutné investiční akce na rok 2012 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Na základě požadavků Rady města předkládá odbor investiční a regionálního rozvoje předpokládané 
nutné investiční akce na rok 2012. Návrhy jsou shromážděny od pracovníků jiných odborů, Městské 
knihovny a společenského centra. 
Přílohy: návrh nutných oprav a investic 2012 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman - byl by rád, kdyby BVaK jako provozovatel odlehčovací komory/kanalizace Ul. 
Hybešova, řekl svoje stanovisko, která cesta je nejvhodnější. 
 
 
 

9. Tržní řád – návrh na schválení  
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Dne 6. 4. 2011 byl předložen do RM návrh nařízení Města Kuřim - Tržní řád s žádostí o jeho 
připomínkování. Vzhledem k tomu, že jsme do dnešního dne neobdrželi od členů RM žádné návrhy ani 
připomínky, předkládáme Nařízení - Tržní řád ke schválení. 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – vzhledem k připomínkám k tržnímu řádu, přesouvám tento příspěvek na další 
jednání RM. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje, na základě zmocnění v ustanovení § 18 zák. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, a v souladu s ust. 
§ 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
nařízení Města Kuřim, kterým vydává Tržní řád. 

Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
 
 
 
Ing. D. Sukalovský – k jednání byl zavolán Ing. L. Tomšů, mezitím než se dostaví, projednáme 
přednostně příspěvek č. 11 + 12. 
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11. Informace k pronájmu rybníku Srpek 
(Příloha č. 11, 11A, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
V současné době je rybník Srpek pronajat panu Martinu Březovi, bytem xxxxxxxxxxxxx Brno Soběšice, 
a to dle nájemní smlouvy č. 93/2007 uzavřené dne 30. 5. 2007. Smlouva je uzavřena na dobu určitou – 3 
roky, avšak od 30. 7. 2009 byla přerušena její platnost kvůli revitalizaci rybníka Srpek. V současné době 
se zpracovává dodatek této smlouvy, který by zahrnul i nový manipulační řád (požadavky na kontroly 
nápustního a výpustního zařízení) a změna nájmu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 
Ryby (Amur bílý) zakoupené přes p. Březu a vypuštěné do rybníka 15. 6. 2011 kvůli omezení růstu 
makrofytů jsou ve vlastnictví města Kuřimi. Nadále trvá úzká spolupráce mezi nájemcem panem Březou 
a městem (hlídání rybníka panem Malkovským, zabezpečování kolísání hladiny vypouštění přes přeliv 
nebo výpustním zařízením, opravy na nápusti na potoce apod.) 
 
 
 

12. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací města 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, 12C, 12D, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. A. Varmužka) 
 
Na základě schváleného usnesení RM č. 344/2011 dne 27. 7. 2011 měly příspěvkové organizace města 
a jednatelé městských s.r.o. předložit kompletní výsledky hospodaření k 30. 6. 2011 a předpokládané 
výsledky hospodaření k 31. 12. 2011. 
K dnešnímu dni předložily výsledky tyto subjekty: 
 Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 ZŠ Jungmannova, Kuřim 
 Centrum sociálních služeb Kuřim 
 ZŠ Tyršova, Kuřim 
 
 
Na jednání se dostavil Ing. L. Tomšů. 
 
 

10. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za 1. pololetí 
2011 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů ) 
 
Firma v uplynulém období hospodařila ziskově, nemá nedoplatky na sociálním ani na zdravotním 
pojištění a zaměstnanci dostávají mzdu vždy v řádném výplatním termínu. 

 
 rok Obrat bez DPH Podíl města v % 
2001 6 932 113 ? 
2002 7 715 690 71 
2003 9 051 006 62 
2004 10 608 117 52 
2005 12 347 906 53 
2006 12 101 295 65 
2007 13 258 863 67 
2008 18 540 398 79 
2009 21 670 282 75 
2010 21 648 632 79 

2011 1.pol. 10 710 596 81 
2011 předpoklad 21 000 000 80 

 
 

rok 2007 2008 2009 2010 
Výnosy 13 258 863 18 540 398 21 670 282 21 648 632 
Náklady 12 517 259 18 088 937 20 033 274 20 423 023 

Výsledek (+/-) ( před zdaněním) 741 604 451 461 1 637 008 1 225 609 
     

rok 1. pol. 2011 2011 
předpoklad 

  

Výnosy 10 710 596 21 000 000   
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Náklady 8 796 150 19 500 000   
Výsledek (+/-) ( před zdaněním) 1 914 445 1 500 000   

 
V 1. pololetí jsme investovali do nákupu rádiem řízeného žacího stroje Spider, dokončili jsme položení 
panelové plochy v areálu Sv. Čecha, pořídili jsme 2 ks VOK 24 m3 v celkové ceně cca 80.000,- Kč pro 
separaci kartonu na SSO. 
Ve 2. pololetí se uskuteční nákup vozidla pro svoz bio odpadu (termín 9/2011), nákup jednofrekvenční 
sestavy GRS-1 v hodnotě 98.800,- Kč pro digitalizaci majetku města, GO šatny ručních pracovníků 
v celkové hodnotě cca 90.000 Kč. Předpokládáme výměnu garážových vrat u objektu Sv. Čecha 600. 
Přílohy: Výsledovka za období 1. 1. – 30. 6. 2011 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – zdůrazňuje, že bude potřeba stanovit dozorčí radu pro s.r.o. Výši odměn 
doporučuje nastavit pouze na úrovni odměn členů komisí a výborů. Navrhuje usnesení ve znění: 
 
Přijaté usnesení: 383/2011 - RM ukládá  starostovi předložit návrh na členy dozorčí rady pro 

společnost Centrum technických služeb Kuřim, s r.o., IČ 26307189, Jungmannova 
968, Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření Centra technických služeb 

Kuřim s.r.o., za 1. pololetí 2011. 
 
O tomto návrhu usnesení se nehlasovalo. 
 
 
Z jednání odešel Z. Kříž. 
 
 
 

13. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. k 30. 6. 2011 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, 13C, zpracoval J. Sojka) 
 
a) Počty návštěvníků k 31. 7. 2011 

Období Návštěvníků 
Aquaparku 

Návštěvníků Fitness 
a relax centra 

Celkem 
návštěvníků 

Průměrná 
denní návštěva 
areálu 

Říjen 2010* 8 706 1 287 9 993 454 
Listopad 2010 14 268 2 752 17 020 567 
Prosinec 2010 11 132 2 241 13 373 461 
ROK 2010 (10-
12/2011) 

34 106 6 280 40 386 499 

Leden 2011 19 155 3 734 22 889 763 
Únor 2011 17 023 3 612 20 635 737 
Březen 2011 18 895 3 692 22 587 729 
Duben 2011 13 889 2 729 16 618 554 
Květen 2011 15 149 2 656 17 805 574 
Červen 2011** 9 177 

+ letní koupaliště 1 
406 

1 857 12 440 554 

Červenec 2011 16 818 
+ letní koupaliště 8 

362 

1 879 27 059 603 

ROK 2011 (1-7/2011) 119 874 20 159 140 033 650*** 
* od 10.10.2010 
**odstávka provozu od 20.-30. 6. 2011 
*** letní koupaliště není zahrnuto 
Vysoká návštěvnost aquaparku a fitness centra byla patrná v 1Q/2011, s příchodem jara postupně klesala, 
ne však rapidně. Propad v návštěvnosti je patrný v měsíci červnu, kdy probíhala jedenáctidenní odstávka 
provozu aquaparku (reklamační práce, sanitace). V červenci se nepřízeň počasí odrazila v malé 
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návštěvnosti venkovního koupaliště (otevřeno pouze 8 dnů s průměrnou denní návštěvou 697 osob). 
Cílem pro rok 2011 je dosáhnout hranice 250 000 návštěvníků. 
 
b) Ekonomika provozu 2011 

Ekonomika provozu – 1. pololetí 2011 
- viz samostatný dokument: 01-06. 2011_Wellness.xls 

Za první pololetí vykazuje Wellness Kuřim s.r.o. účetní ztrátu ve výši 505.572 Kč. Za prvních pět měsíců 
bylo hospodaření vyrovnané, ztráta narostla za měsíc červen. Jednak ji způsobila jedenáctidenní odstávka 
provozu a s tím související pokles tržeb (min. o 500.000,- Kč), ale také zvýšené náklady na vodu 
(napouštění letního koupaliště – téměř 100.000,- Kč) nebo investice na vybavení letního baru a terasy 
občerstvení (cca 180.000,- Kč). 
Z ekonomického pohledu je pro nás i nadále prioritou nezávislost na dotacích města na provoz areálu 
wellness centra. Co se týče finanční půjčky města společnosti Wellness Kuřim, pak dle smlouvy máme do 
konce roku vrátit ještě zbývající 4 mil. Kč. Předpokládám, že reálné je po letních prázdninách částečně 
splatit 0,5 mil. Kč a před koncem roku pak dle situace 0,5-1,0 mil. Kč. Zbytek půjčky bude společnost 
schopna splatit až v průběhu roku 2012.  
Mezi největší investice za 1. pololetí r. 2011 patřilo: 

Pořízený majetek /vybrané položky/ Částka 

Robot do kuchyně   43.295,00 Kč 

Teplá vitrína   49.880,00 Kč 

Vybavení letní terasy   43.445,00 Kč 

Bazénový osoušeč   27.900,00 Kč 

Vybavení letního baru   72.000,00 Kč 

Vybavení bazén (chlorovací zařízení, šatní skříně, lavice)   53.000,00 Kč 

Celkem 289.520,00 Kč 
 
Do marketingu byly v 1. pololetí roku 2011 investováno: 

Druh reklamy Částka 

Inzerce 229.160,00 Kč 

Kampaň Google   60.000,00 Kč 

Kiss hády – reklamní spoty   42.880,00 Kč 

Reklamní předměty   34.425,00 Kč 

Rádio Čas – reklamní spoty   25.000,00 Kč 

Reklamní předměty   24.535,00 Kč 

Rádio Petrov – reklamní spoty   23.000,00 Kč 

Celkem reklama 439.000,00 Kč 
 

Skladová inventura - restaurační provoz k 30. 6. 2011 (účtování způsobem B) 224.000,00 Kč 
 
c) Ekonomika provozu – rok 2010 
 - viz samostatné dokumenty 
 - W Rozvaha.pdf 
 - W Výkaz zisku a ztráty druhové členění.pdf 
 
Od daňového poradce jsme také obdržely výkazy hospodaření za rok 2010. Bližší informace najdete v pdf 
dokumentech. 
 
d) Ostatní 
 
Během odstávky koncem června 2011 byla vyřešena valná většina reklamací ke spokojenosti investora 
i provozovatele. Některé drobnosti se ještě řeší průběžně za provozu (nemají vliv na provoz). Větší 
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komplikace nastala u pístu (zvedání dna) školního bazénu. Vadná manžeta je vyráběna na zakázku v Itálii 
a stále čekáme na její dodání a montáž (nesouvisí s reklamacemi – původní zařízení). Bazén je proto 
dočasně mimo provoz. 
Během letních prázdnin byla upravena provozní doba aquaparku a to denně od 9 - 21 hodin, venkovní 
koupaliště pak od 9 - 20 hodin. Ranní plavání je každé úterý od 6,30 hodin, po skončení prázdnin pak 
každé úterý a čtvrtek. 
Tak, jako minulý školní rok, i pro ten nadcházející, je uzavřena řada podnájemních smluv a výuka plavání 
dětí by měla probíhat ve stejném rozsahu jako doposud (školní a 25 m bazén budou ve všední dny 
obsazeny). 
Jako úspěšná se jeví spolupráce s partnery (turistickými cíli a sportovními zařízeními) v okolí. 
K dnešnímu dni máme již 7 partnerů. 
Brzy přivítáme jubilejního 150.000. návštěvníka aquaparku. 
 
 
 

14. Informace o dalším postupu ve věci zřizování nových tříd Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, místo výkonu 
činnosti Komenského 511 
(Příloha č. 14, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovali S. Bartoš a Mgr. H. Němcová) 
 
Stavební úpravy učeben v budově základní školy započaly v měsíci červenci dle projektové dokumentace 
Ing. Bojanovské. K projektu se, mimo jiné, vyjadřovala Krajská hygienická stanice Brno, jako orgán 
ochrany veřejného zdraví a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Orgán ochrany veřejného 
zdraví vydal souhlasné stanovisko, ale HZS JMK požadoval upravit projekt dle ustanovení nové požární 
vyhlášky. Začátkem měsíce srpna sdělila projektantka Ing. Bojanovská vedoucímu OIRR panu Bartošovi, 
že dle nové vyhlášky o požární ochraně není možné dle plánovaného záměru stavebně upravit 4 učebny 
základní školy na 2 třídy mateřské školy. Z bezpečnostních důvodů (nevyhovující trámová stropní 
konstrukce) nelze učebny propojit a musí být zachován jejich původní stav. K propojení by mohlo dojít 
pouze v případě, že by stropy byly protipožární (speciální betonové), což v současné situaci není stavebně 
ani finančně možné provést. Toto sdělení zkomplikovalo nejenom stavební úpravy, ale i další plánovaný 
postup a ohrozilo bezproblémové zahájení provozu, které je závislé na vyjádření orgánu ochrany 
veřejného zdraví, stavebního úřadu a na zapsání změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení. 
Po oznámení této skutečnosti byly podniknuty tyto kroky: 

- byla upravena projektová dokumentace dle požadavků HZS JMK a tím bylo získáno jejich 
souhlasné stanovisko; 

- kontaktoval se stavební úřad s žádostí o nové vyjádření k užívání stavby (vyjádří se na základě 
souhlasu KHS Brno); 

- kontaktoval se orgán ochrany veřejného zdraví s žádostí o nové místní šetření, 11. 8. 2011, a 
nový souhlas (pracovnice, která spravuje Kuřim čerpá do 10 .8. 11 ŘD, pozvánka na místní 
šetření jí byla zaslána e-mailem, zatím bez odezvy); 

- dne 8. 8. 2011 proběhlo jednání na OŠ KÚ JMK s Mgr. Růženou Jonášovou ve věci zapsání 
změn v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu (pokud by k těmto změnám 
nedošlo k 1. 9. 2011, nemohli bychom zahájit provoz); další jednání s kontrolou již připravených 
podkladů bude dne 10. 8. 2011; 

- Závěr jednání na OŠ KÚ JMK: žádost, kompletní dokumentace a podklady k zahájení správního 
řízení ve věci změn v rejstříku škol a školských zařízení budou osobně předány Mg. Růženě 
Jonášové dne 29. 8. 2011, na základě jejich správnosti bude vydán souhlas vedoucí odboru 
školství JUDr. Hany Polákové s mimořádným, zrychleným správním řízením, které proběhne 
neodkladně. Dne 30. 8. 2011 bude rozhodnutí zasláno datovou schránkou Městu Kuřim. Stejný 
den musí Rada města Kuřimi přijmout usnesení, ve kterém se vzdáváme práva na odvolání (jinak 
by účinnost rozhodnutí platila až za 14 dní, což je odvolací lhůta), toto se zašle DS na KÚ a od 1. 
9. 2011 mohou přijaté děti nastoupit do nových tříd mateřské školy na novém místě výkonu 
činnosti, bude navýšena kapacita, budou se moci děti uvést do „Rychlého hlášení“, do 
statistického výkazu a mateřské škole bude navýšen limit zaměstnanců a limit na mzdy. 

- s ředitelkou mateřské školy byla projednána organizace výuky, materiální a finanční zabezpečení 
provozu (předškolní výchova bude probíhat ve 4 třídách po 12 dětech, což zkomplikuje 
plánovaný počet pedagogických zaměstnanců a prostředků na mzdy, ze SR budou hrazeny mzdy 
pouze pro 3,7 úvazku pedagogů, ale je třeba 4,7 úvazku; chybějící mzda musí být hrazena 
z provozního rozpočtu od zřizovatele, dále se musí vyřešit chybějící vybavení tříd – bylo 
počítáno s vybavením nábytkem, koberci a hračkami pouze dvou tříd, nyní budou 4) 
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Závěry: 
- propojení mezi dvěmi učebnami bude nahrazeno požárními dveřmi; 
- na základě nových skutečností budou vydány nové souhlasy s navýšením kapacity pro rejstřík 

škol a školských zařízení od KHS Brno a stavebního úřadu Kuřim; 
- na základě jednání na OŠ KÚ JMK musí být kompletní dokumentace předána „rejstříku“ 

nejpozději v pondělí 29. 8. 2011, kdy proběhne se souhlasem vedoucí OŠ zrychlené správní 
řízení o změně v údajích mateřské školy; 

- po doručení nového rozhodnutí DS (30. 8. 2011) musí RM bezodkladně přijmout usnesení, ve 
kterém se vzdává práva na odvolání; 

- je třeba navýšit provozní rozpočet mateřské školy od 1. 9. 2011 o mzdové prostředky pro jednu 
pedagogickou pracovnici; 
do 31. 12. 2011 (4 měsíce x 27.000,- Kč) 108.000,- Kč 
(9 tř./1. st., 20.000,- Kč + 35% zákonné odvody + 1% FKSP) 
rok 2012 a následující   324.000,- Kč 

- doplnění chybějícího vybavení tříd; 
 
 
 

15. Zpráva o postupu výstavby „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“  
(Příloha č. 15, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Na doporučení hodnotící komise rozhodla RM o přidělení zakázky „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“ 
společnosti Correct okna s.r.o., která v elektronické aukci předložila nejnižší cenu. Hodnotící komise 
měla pochybnosti o tomto vítězi zadávacího řízení na výběr zhotovitele, avšak argumenty pro jeho 
vyloučení nebyly natolik průkazné, aby zadavateli zaručily úspěch v případě podání námitky vyloučeného 
uchazeče k ÚOHS. K tomuto kroku byl vítězný uchazeč podle svého sdělení odhodlán, neboť byl 
přesvědčen, že splnil beze zbytku podmínky zadávacího řízení. Nejistý výsledek řízení o přezkoumání 
úkonů zadavatele na ÚOHS a časová náročnost tohoto řízení, stejně jako riziko, že SFŽP příští rok dotaci 
městu neposkytne, vedly hodnotící komisi k výše uvedenému doporučení. Pro zajištění řádného 
provedení zakázky předložil zhotovitel na doporučení OIRR nad rozsah zadávacích podmínek 15% 
bankovní záruku. 
K 10. 8. 2011 je situace v postupu výstavby velmi špatná. Práce jsou prováděné nekvalitně, někdy 
několikrát předělávané a tím je produktivita velmi nízká, ačkoliv zhotovitel navýšil počty pracovníků. 
Harmonogram výstavby není plněn. Díky spolupráci s TDI se daří udržovat dobrou kvalitu díla, ale 
splnění smluvního termínu 31. 8. 2011 je ohroženo. Zpoždění dnes nelze přesně určit. OIRR v případě 
nedodržení termínů výstavby vůči zhotoviteli využije všechny smluvní sankce. 
Kromě toho byly zjištěny vícenáklady (VCN) na zhotovení rekonstrukce anglických dvorků, které nebyly 
obsaženy ve výkazu výměr PD, v rozsahu cca 200 tis. Kč. Tyto práce budou dodatečně soutěženy podle 
Vnitřní směrnice RM o veřejných zakázkách města Kuřimi.  
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
V Kuřimi dne 10. 8. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 3. 8. 2011 
2   Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

 Vaněk Martin – cukrárna na nám. Osvobození 
   GOOD 24 s.r.o. – dodatek nájemní smlouvy 
   Nxxxxxxxx Věra – zrušení usnesení 
3   Objekt sociálního bydlení – Miroslav Hxxxxxxx 
4, 4A   Zpráva o stavu pohledávek města k 30. 6. 2011 
5   Odvod do rozpočtu zřizovatele 
6, 6A   Předpokládané nutné investiční akce na rok 2012 
7, 7A   Žádost o pronájem silničního zábradlí na nám. 1 května k umístění reklamních 
   poutačů 
8, 8A   Žádost o vyhrazení parkovacího místa pro osobu ZTP a ZTP/P 
9, 9A   Tržní řád – návrh na schválení  
10, 10A   Informace o výsledku hospodaření  CTS Kuřim, s.r.o. za 1. pololetí 2011 
11, 11A   Informace k pronájmu rybníku Srpek 
12, 12A, 12B, 12C, 12D Rozbory hospodaření příspěvkových organizací města 
13, 13A, 13B, 13C Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. k 30. 6. 2011 
14 Informace o dalším postupu ve věci zřizování nových tříd Mateřské školy 

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

15   Zpráva o postupu výstavby „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“  
 


