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Z á p i s   č í s l o 25/2011 
 
ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 7. 9. 2011 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
  Zdeněk Kříž   člen rady 
  Mgr. A. Zimmermannová  tajemnice MěÚ 
 
Omluven: Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk K říž 
 
 
Starosta zahájil jednání ve 12,43 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášení schopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 31. 8. 2011 
 
 2.  Dodatek ke smlouvě – poukázky Ticket Restaurant 
 
 3.  P. Věra – žaloba na vyklizení 
 3.1.  Libor a Eva H. – návrh výkonu rozhodnutí 
 3.2.  S. Jaromír – výpověď nájmu bytu 
 3.3.  Emil a Miluše S. – výpověď nájmu bytu 
 3.4.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
 3.5.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
 3.6.  Sarköziová Zuzana – žádost o výměnu bytu 
 3.7.  Rekonstrukční práce v bytu na ul. Bezručova čtvrť 1110 
 3.8.  Souhlas s umístěním sídla právnickým osobám 
 
 4.  E.ON Distribuce, a.s. – stavba „SB-4410-371, Kuřim, Na Vyhlídce, kab. sm. NN, ČS-
  BVK“ 
 4.1.  E.ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Dlouhá, DPNN, Vodní, Kučerovský“ 
 
 5.  VNITŘNÍ SMĚRNICE Rady města Kuřimi č. x/2011/RM, O prodeji nemovitostí 
  z vlastnictví města Kuřimi -materiál k diskusi 
 
 6.  Kabelová televize CZ s.r.o., žádost o modernizaci sítě TKR v Kuřimi 
 
 7.  Žádosti o pronájem silničního zábradlí  k umístění reklamních poutačů 
 
 8.  Zpracování projektové dokumentace na zateplení MŠ Komenského, MŠ Jungmannova, 
  ZŠ Komenského 
 
 9.  Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
  vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst.3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
  kanalizacích pro veřejnou potřebu 
 
 10.  Dodatek smlouvy č. 93/2007 o nájmu rybníka Srpek 
 
 11.  Změna podnájemní smlouvy s MUDr. L. Nekvapilem v Domě s pečovatelskou službou 
  na u. Zahradní 1275, Kuřim 
 
 12.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
 
 13.  Vyřazení nepotřebného majetku 
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 14.  Smlouva o poskytování datových služeb KTCZ pro Městskou knihovnu Kuřim 
 
 15.  Platový postup ředitelky mateřské školy 
 
 16.  Zápis z jednání komise dopravy dne 31. 8. 2011 
 
 17.  Různé 
 17.1.  Zateplení objektu sociálního bydlení 
 
 18.  Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Bezpečnostní stojany pro jízdní 
  kola“ 
 
 19.  Jarmareční stánky 
 
 20.  Tržní řád – návrh na schválení  
 

21.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Kuřim, Hybešova – Projektová dokumentace pro 
výstavbu odlehčovací komory“ 

 
 22.  Informace - požadavky příspěvkových organizací města na investice a opravy pro rok 
  2012 
 
 23.  Město Kuřim a Ing. Lhoták – Smlouva o právu k provedení stavby 
 
 24.  Rozpočtové opatření č. 9 
 
 25.  Žádost o pronájem silničního zábradlí k umístění reklamních poutačů 
 

26.  Fortelný Jaroslav – pronájem bytu na dobu určitou 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 31. 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 31. 8. 2011. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá o doplnění tabulky podle usnesení č. 392/2011 o vazbu na rozpočet. 
 
Přijaté usnesení: 394/2011 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 31. 8. 2011. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
Ing. D. Sukalovský - vzhledem k účasti pana Dušana Večeři, jednatele společnosti Correct okna s.r.o. na 
jednání RM, přednostně projednáme zprávu o stavu zateplení ZŠ Jungmannova. 
 
Na jednání se dostavil S. Bartoš, Ing. D. Ševčíková, V. Ševčík a D. Večeřa. 
 
Ing. D. Sukalovský - přivítal přítomné. Žádá D. Večeřu o sdělení, jak to se stavbou vypadá. 
D. Večeřa - situace s prodlením ho netěší, vše vzniklo kvůli personální nedostatečnosti na stavbě, kterou 
se snažili řešit a v současné době je stav doplněn. Do pondělí 12. 9. 2011 bude hotova fasáda na všech 
budovách kromě jižní strany, která má delší termín dodání. Dnes se již pracuje i na jižní straně, do 12.- 
13. 9. 2011 budou dokončeny všechny střechy, práce na budově hlavního vstupu jsou započaty. Dodržíme 
vše, na čem jsme se dohodli na kontrolním dnu a předáme stavbu dne 30. 9. 2011. 
V. Ševčík (technický dozor investic) – uvádí, že mezi hlavní důvody, proč k problémům se stavbou došlo 
je, že dodavatel podcenil kvalifikaci pracovníků, nekvalitní vedení stavby, nedostatečný počet 
pracovníků, jejichž počet se změnil až za několik týdnů. Dále pozdní započetí prací. Dodavatel 
opakovaně nedodržel výzvy uvedené v kontrolním deníku, jako je posílení kapacit, dodržení 
technologických postupů. Práce jsou nekvalitně provedené a musí se opravovat. 
Ing. D. Sukalovský – ptá se na kvalitu provedené práce? 
V. Ševčík (TDI) – nyní je kvalita práce standardní, odpovídá normě. 
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Ing. D. Sukalovský – ptá se, zda v konečné podobě nebudou problémy s kvalitou prací? 
V. Ševčík (TDI) – neměly by být. Akorát štít, ten je sice proveden kvalitně, ale ne esteticky. 
S. Bartoš – dodavatel i stavební dozor se shodují v problémech, které nastaly. Škoda, že od počátku 
nebyly práce prováděny kvalitně a rychle, nyní je stav lepší. 
D. Večeřa – mrzí mě to, ale v dané chvíli byla situace s pracovníky taková, jaká byla. Teď se snažíme vše 
napravit. Není to, že bychom nerespektovali Vaše námitky. Jsme ve zpoždění, ale neudělali jsme nic na 
úkor kvality. Uděláme vše proto, abychom 30. 9. 2011 zkolaudovali. Budova není v současné chvíli nijak 
dramaticky omezena, máme zabezpečeny výkopy i stavbu. 
Ing. D. Sukalovský – ptá se dodavatele, jaký bude další postup, aby došlo včas ke kolaudaci? 
D. Večeřa - dnes nastoupili další pracovníci, v pondělí sundáme lešení, další dny posílíme i jižní část, 
výkopové práce započnou, jakmile bude lešení sundáno. 
V. Ševčík (TDI) - stávající stav jak finančně, tak rozsahem, odhaduji na 70%. Práce na omítkách jsou 
rychlejší, ale musí být provedeny kvalitně, a to kvalifikovanými pracovníky. Nesmí se stát to, že omítka 
nebude správně natažena, aby se nemusela předělávat. Výkopové práce jsou závislé na počasí, to může 
danou situaci zkomplikovat. Nedokážu říci, ale nejsem si 100% jist, že ke splnění termínu dojde. Všude 
na staveništi je hrozný nepořádek, a jak jsem již upozorňoval dodavatele, budou se muset předělávat 
poškozené chodníky. 
Ing. D. Sukalovský – ptá se p. Ševčíka, jaká doporučuje navrhnout reálná opatření pro nejbližší dny? 
V. Ševčík (TDI) – navrhuje nasadit dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, dodržet harmonogram 
stavby. 
J. Koláček – uvádí, že dodavatel zanedbal stavbu, a ptá se p. Večeři na opatření, která přijal? 
D. Večeřa – snažil jsem se sehnat kvalifikované pracovníky, ale bohužel nebyli na trhu. Tuto situaci jsem 
nevyvolal záměrně, situace mě netěší. 
V. Ševčík (TDI) – ptá se dodavatele, zda má i jiné stavby než zateplování ZŠ Jungmannova? Proč jste 
neposílil Kuřim? 
D. Večeřa – uvádí, že má i jiné stavby. 
Z. Kříž – vaše společnost se přihlásila do VŘ, byly jasné termíny, nyní jsme v situaci, že je nedodržíte. 
Trvám na ustanovení smlouvy, která byla uzavřena. 
Ing. D. Sukalovský – jako nejdůležitější považuji dokončit stavbu. Na dalším jednání se dohodnou další 
postupy dle smluvních podmínek. 
Z. Kříž – ptá se V. Ševčíka na počet pracovníků, kteří by na stavbě měli být? 
V. Ševčík (TDI) – uvádí, že je nyní na stavbě cca 30 pracovníků všech profesí. Pro další práce jsou ale 
potřeba kvalifikovaní pracovníci v počtu 30. 
S. Bartoš – podotýká, že pokud bude špatné počasí, tak stavba nebude pravděpodobně dokončena. 
J. Koláček – ptá se jednatele společnosti Correct okna, zda se někdy zúčastnil kontrolního dne? 
D. Večeřa – uvádí, že na kontrolním dni byl vždy přítomen pověřený pracovník. Jakmile byl vyzván Ing. 
D. Ševčíkovou, tak se kontrolního dne také zúčastnil. 
Ing. D. Sukalovský - poděkoval přítomným za účast na jednání. 
 
 
Ing. D. Sukalovský – z důvodu přítomnosti S. Bartoše na jednání RM projednáme přednostně materiály 
č. 8, 22, 9, 21, 6. 
 
 
 

8. Zpracování projektové dokumentace na zateplení MŠ Komenského, 
MŠ Jungmannova, ZŠ Komenského 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing.O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení na zateplení a výměnu oken výše 
uvedených objektů města. Projekty jsou nezbytné pro podání žádostí o dotace z  programu Realizace 
úspor energie, Státního fondu životního prostředí. Příjem žádosti bude probíhat v průběhu  října a 
listopadu tohoto roku. OIRR v souladu s vnitřní směrnicí „o veřejných zakázkách“ provedl dle 
předpokládané hodnoty zakázky malého rozsahu do 100 tis. Kč bez DPH průzkum trhu. O cenové 
nabídky bylo poptáno deset doporučených projektantů, kteří se zabývají zateplováním budov.  
Termín odevzdání nabídek – 5.9. 2011.  
Termín vyhotovení projektových dokumentací – 30.9.2011.  
Projekty budou zpracovány pro každou školu samostatně, s projektanty bude uzavřena smlouva o dílo. 
K vydání stavebního povolení bude ještě nutné zpracovat energetické průkazy budov a k podání žádosti o 
dotaci i drobné úpravy energetických auditů. OIRR proto žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 
1008 0000 00 „Projekty a studie“ ve výši 240.000,- Kč.  
K dnešnímu dni zbývá po bilanci nákladů z ORG 1008 0000 00 k čerpání celkem 433.600,- Kč. 
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Na základě odevzdaných nabídek na výše uvedené projekty, provedl OIRR posouzení nabídek, kritériem 
pro hodnocení byla cena. Přílohou je zápis o posouzení nabídek. Nejvýhodnější nabídku na projekt 
zateplení  předložila : 

- pro MŠ  Komenského,  firma MENHIR projekt, s.r.o.,  ve výši 54.600,- Kč vč. DPH 
- pro MŠ  Jungmannova,  firma MENHIR projekt, s.r.o. ve výši 36.000,- Kč vč. DPH 
- pro ZŠ  Komenského,  firma MENHIR projekt, s.r.o. ve výši 72.000,- Kč vč. DPH 

 
Přílohy:  Zápis OIRR o posouzení nabídek  
  Návrh vzorové smlouvy o dílo na projekt 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – uvádí, že reference na společnost Menhir projekt, s.r.o. jsou vynikající. 
 
Přijaté usnesení: 395/2011 - RM souhlasí s vyčleněním částky 240.000,- Kč z  ORG 1008 0000 00 

„Projekty a studie“ na zpracování projektových dokumentací zateplení a výměna 
oken MŠ Jungmannova, MŠ Komenského a ZŠ Komenského, na zpracování 
energetického průkazu budov a úpravy energetických auditů. 

 
Přijaté usnesení: 396/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení na zateplení a výměnu oken MŠ Komenského, 
s firmou MENHIR projekt, s.r.o., se sídlem Brno, Štýřice, Horní 729/32, PSČ 639 00, 
která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 54.600,- Kč vč. DPH. 

 
Přijaté usnesení: 397/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení na zateplení MŠ Jungmannova, s firmou 
MENHIR projekt, s.r.o., se sídlem Brno, Štýřice, Horní 729/32, PSČ 639 00, která 
předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 36.000,- Kč vč. DPH. 

 
Přijaté usnesení: 398/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení na zateplení a výměnu oken ZŠ Komenského, 
s firmou MENHIR projekt, s.r.o., se sídlem Brno, Štýřice, Horní 729/32, PSČ 639 00, 
která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 72.000,- Kč vč. DPH. 

Bylo hlasováno pro všechny usnesení společně: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. 
Holman). 
 
 
 

22. Informace - požadavky příspěvkových organizací města na 
investice a opravy pro rok 2012 
(Příloha č. 22, 22A, 22B, 22C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval S. Bartoš) 
 
Z podnětu RM byly vyzvány příspěvkové organizace města k předložení požadavků na nejnaléhavější 
opravy a investice pro rok 2012. 
Do dnešního dne tento požadavek předložili: 
 - Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887,okres Brno-venkov,příspěvková organizace 
 - Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim 
Přílohy: požadavky výše uvedených organizací. 
 
 
 

9. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst.3 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“. 
Město Kuřim navrhuje na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu dle § 8 odst.3 tohoto zákona upravit písemnou dohodou práva a povinností vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací a jejich částí s majitelem stokové sítě v obci Lipůvka - Svazek vodovodů 
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a kanalizací měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, tak aby bylo zajištěno kvalitní 
a plynulé provozování.  
Příloha: Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících  kanalizací, 

uzavřená dle § 8 odst.3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu. 

 
Přijaté usnesení: 399/2011 - RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků provozně souvisejících  kanalizací“ uzavřené dle § 8 odst.3 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ mezi Městem 
Kuřim a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí (majitel stokové sítě v obci 
Lipůvka), se sídlem 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

21. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Ku řim, Hybešova – Projektová 
dokumentace pro výstavbu odlehčovací komory“ 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Z. Perková) 
 
Smlouva o dílo „ Kuřim- Hybešova – Projektová dokumentace pro výstavbu odlehčovací komory“ 
uzavřená dne 25. 10. 2010 s firmou JV PROJEKT VH, s.r.o. je doplněna o dodatek č. 2 , který řeší 
změnu: 
1. předmětu díla: z akce „Kuřim, Hybešova -Projektové dokumentace pro výstavbu odlehčovací komory“ 
na  „Kuřim ul. Hybešova- Projektová dokumentace pro obnovu kanalizace a komunikace“ 
2. termíny plnění: a to vypracování PD pro územní řízení do 9 týdnů od podpisu dodatku a vypracování 
PD pro stavební povolení do 11 týdnů od  nabytí právní moci územního rozhodnutí.   
3. kalkulaci za PD: 
Předpokládané náklady na PD OK    231.600,- Kč s DPH 
Doposud provedené práce na PD   105.360,- Kč s DPH. 
Náklady na PD kanalizace a komunikace  580.080,- Kč s DPH 
 
Dne 23. 8. 2011 schválilo Zastupitelstvo města změnu investiční akce z „Odlehčovací komora Hybešova“ 
na vybudování „Oddílného systému v ul. Hybešova“. 
Na projektovou dokumentaci pro výstavbu odlehčovací komory byly vyčleněny finanční prostředky 
z rozpočtu Města pro rok 2011 ve výši 240.000,- Kč a na realizaci akce 3.000.000,-Kč, vše ORG 
1 149 000 000. Vzhledem k uvedeným termínům plnění proběhne platba za vypracování PD až začátkem 
příštího roku. 
 
Přijaté usnesení: 400/2011 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Kuřim, 

Hybešova – Projektová dokumentace pro výstavbu odlehčovací komory“ s firmou JV 
PROJEKT VH, s.r.o se sídlem Kosmákova 1050/49,615 00 Brno, IČ 26917581, 
kterým se mění předmět díla, termíny plnění a cena díla. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

6. Kabelová televize CZ s.r.o., žádost o modernizaci sítě TKR v Ku řimi  
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Nájemcem televizních  kabelových rozvodů v katastrálním území Kuřim je od 1. 4. 2004 Kabelová 
televize CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10. Doba nájmu je 10 let. 
Dle uzavřené nájemní smlouvy č. 29/2004, uzavřené 1. 4. 2011 se město Kuřim zavázalo dle: 
čl. 4, odst. 4 
- ke dni ukončení nájmu se pronajímatel zavazuje odkoupit investice postupně realizované nájemcem za 
cenu, která bude odpovídat zůstatkové ceně ke dni ukončení nájmu. Vztahuje se na investice pořízené 
počínaje dnem účinnosti této smlouvy a končí tou investicí, která dosáhne součtové hranice max. 
3.500.000,- Kč v součtu pořizovacích cen jednotlivých investic na předmětu nájmu ode dne účinnosti této 
smlouvy. 
čl. 5, odst. 17. 
- nájemce bude za účelem zvýšení kvality a spolehlivosti kabelové televize a z důvodu implementace 
nových telekomunikačních služeb, multimediálních a datových sledovat vývoj nových technologií, 
nabízet pronajímateli modernizaci či rekonstrukci předmětu nájmu, a to vždy pokud předpokládaná cena 
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jednotlivé nabízené investice přesáhne 40.000,- Kč. Nájemce se zavazuje, že v případě skončení nájmu 
nabídne pronajímateli provedené a odsouhlasené investice nad částku 3.500.000,- Kč ke koupi za cenu, 
která bude odpovídat zůstatkové ceně. 
Po konzultaci s Ing. Wacníkem a dle žádosti Kabelové televize CZ s.r.o., jsou důvody pro investice tyto: 
- během provozování byly rozšířeny služby dle požadavků uživatelů (domácnosti byly napojeny 
kabelovou televizí na internet – zvýšení rychlosti připojení, hlasové služby, posílení TV programů, apod.) 
- v některých částech města jsou nevyhovující kabelové rozvody, které neodpovídají provedení pro 
poskytování lepších služeb pro více zákazníků 
- investice by zajistila stále narůstající požadavky, spolehlivost sytému 
Kabelové rozvody jsou v současné době v rozsahu 41 km (plánovaná investice do cca 1,9 km, max. 
rozhraní je nyní 606 MHz, kde je nejširší nabídka služeb pouze pro malou část uživatelů, omezená 
nabídka služeb je v rozhraní do 350 MHz. KT CZ s.r.o. by rozšířila rozhraní na 860 MHz. 
Kabelová televize CZ s.r.o. chce provést investici do obnovy sítě v celkové výši do 4.500.000,- Kč vč. 
DPH. 
Příloha: žádost, nájemní smlouva 
 
Ing. D. Sukalovský – stahuje tento příspěvek z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s investicí do obnovy sítě televizního kabelového rozvodu 

v katastrálním území Kuřim, ve vlastnictví města Kuřimi, do 4.500.000,- Kč dle 
nájemní smlouvy č. 29/2004. 

 
 
 

2. Dodatek ke smlouvě – poukázky Ticket Restaurant 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Město Kuřim poskytuje svým zaměstnancům příspěvek ze sociálního fondu na nákup stravenek. Původní 
smlouva na odběr stravenek byla uzavřena se společností Exit Group. Tato společnost se transformovala 
do společnosti Edenred CZ s.r.o. Se společností Exit Group byla uzavřena bezplatná smlouva. Nyní 
společnost Edenred CZ přepracovává smlouvy všech svých klientů, kde nejdůležitější změnou je sjednání 
provize ve výši 1,2 % z celkové hodnoty objednaných poukázek. Podle objemu objednávaných poukázek 
se jedná o částku cca 10-12 tisíc ročně. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění stravování formou 

poukázek Ticket Restaurant se společností Edenred CZ s.r.o., IČ 24745391, se sídlem 
Na Poříčí 1076/5, Praha 1. 

Hlasováno: pro 0, proti 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 

4. E.ON Distribuce, a.s. – stavba „SB-4410-371, Kuřim, Na Vyhlídce, 
kab. sm. NN, ČS-BVK“  
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „SB-4410-371,Kuřim, Na Vyhlídce, kab. sm., NN, ČS-BVK“ – 
viz příloha A, B a C. 
OIRR a OŽP nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, na pozemcích parc. č. 2455/2 a parc. č. 2455/7, 
vše v k. ú. Kuřim a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 10.000,- Kč bez DPH. 
 
Přijaté usnesení: 401/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 
49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na 
pozemcích parc. č. 2455/2 a parc. č. 2455/7, vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
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4.1. E.ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Dlouhá, DPNN, Vodní, 
Kučerovský“ 
(Příloha č. 4, 4D, 4E, 4F, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Dlouhá, DPNN, Vodní, Kučerovský“ – viz příloha D, E 
a F. 
OIRR a OŽP nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, na pozemcích parc. č. 2642/555, parc. č. 2636/1 
a parc. č. 2642/710, vše v k. ú. Kuřim, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 10.000,- Kč bez DPH. 
 
Přijaté usnesení: 402/2011 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 
49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na 
pozemcích parc. č. 2642/555, parc. č. 2636/1 a parc. č. 2642/710, vše v k. ú. Kuřim, 
obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

5. VNITŘNÍ SMĚRNICE Rady města Kuřimi č. x/2011/RM, O prodeji 
nemovitostí z vlastnictví města Kuřimi - materiál k diskusi 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. J. Davidová) 
 
Na základě požadavku Rady města Kuřimi předkládá OMP návrh textu Vnitřní směrnice Rady města 
Kuřimi „O prodeji nemovitostí z vlastnictví města Kuřimi“. 
Přílohu č. 2 této směrnice týkající se e-aukce připravovala vedoucí OMP ve spolupráci s firmou AUKČNÍ 
PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o. na jejíž činnost získala dobré reference. Případná el. prezentace této 
firmy je na OMP k dispozici 
Příloha č. 1 týkající veřejné dražby je ve stádiu rozpracování. 
 
V souvislosti s přípravou výše uvedené směrnice připravil OMP (částečně ve spolupráci s Martinou 
Malou) kompletní evidenci všech majetkových převodů týkajících se města Kuřimi za uplynulých 10 let. 
V současné době probíhá závěrečná kontrola údajů zapsaných v tabulkách a párování jednotlivých 
převodů na situační mapky, které tvoří přílohu každého jednotlivého převodu. 
 
 
 

7. Žádosti o pronájem silničního zábradlí 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.Reklamní plochy musí být umístěny 
mimo rozhledové trojúhelníky přechodů pro chodce, pouze v oblouku křižovatky. 
 
1) Žadatel p. Pavel Spáčil, xxxxxxxx, Kuřim 
Na schůzi RM dne 10. 8. 2011 bylo schváleno uzavření smlouvy na pronájem 2 polí silničního zábradlí 
usnesením č. 381/2011 s p. Pavlem Spáčilem. P. Spáčil svým písemným sdělením ze dne 19. 8. 2011 
a doplněným dne 30. 8. 2011 požádal o změnu smluvních podmínek - pronájem pouze 1 pole silničního 
zábradlí. 
2) Žadatel p. Jiří Kaman,xxxxxxxx, Kuřim 
Dne 26. 8. 2011 požádal p. Jiří Kaman o pronájem 1 pole silničního zábradlí na dobu 4 měsíců. 
 
3) Žadatelka Jana Hedbávná, xxxxxxxx, Kuřim 
Dne 30. 8. 2011 požádala p. Jana Hedbávná o pronájem 1 pole silničního zábradlí na dobu 1 roku. 
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RM jsou předložena k projednání 4 navržená usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 403/2011 - RM ruší usnesení č. 381/2011. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
Přijaté usnesení: 404/2011 - RM schvaluje  uzavření smlouvy na pronájem 1 pole silničního zábradlí 

na nám. 1. května v Kuřimi s p. Pavlem Spáčilem, IČ 665 65 961, na dobu určitou 
v termínech od 14. 9. 2011 do 14. 12. 2011 a od 1. 3. 2012 do 1. 6. 2012 k  umístění 
reklamní tabule za cenu 2.160,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
Přijaté usnesení: 405/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 1 pole silničního zábradlí 

na nám. 1. května v Kuřimi s p. Jiřím Kamanem, IČ 49483579, na dobu určitou 
v termínu od 14. 9. 2011 do 14. 1. 2012 k umístění reklamní tabule za cenu  1.440,- 
Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
Přijaté usnesení: 406/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 1 pole silničního zábradlí 

na nám. 1. května v Kuřimi s p. Janou Hedbávnou, IČ 76234169, na dobu určitou 
v termínu od 14. 9. 2011 do 13. 9. 2012 k  umístění reklamní tabule za cenu 4.320,- 
Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

25. Žádost o pronájem silničního zábradlí k umístění reklamních 
poutačů 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Ing. D. Sukalovský, 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. Reklamní plochy musí být umístěny 
mimo rozhledové trojúhelníky přechodů pro chodce, pouze v oblouku křižovatky. 
 
O pronájem silničního zábradlí požádalo Občanské sdružení pro realizaci silničního obchvatu města 
Kuřimi na dobu 1 roku, 2 pole zábradlí k propagaci trasy jižního obchvatu Kuřimi. 
Příloha: žádost 
RM je předloženo k projednání usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 407/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy na výpůjčku 2 polí silničního zábradlí 

na nám. 1. května v Kuřimi „Občanskému sdružení pro realizaci silničního obchvatu 
města Kuřimi“, IČ 265 62 63, na dobu určitou v termínu od 15. 9. 2011 do 14. 9. 
2012 k propagaci trasy jižního obchvatu Kuřimi. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

10. Dodatek smlouvy č. 93/2007 o nájmu rybníka Srpek 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
V rybníce Srpek se v současné době rybníkářsky nehospodaří, smlouva s panem Martinem Březou č. 
93/2007 uzavřená dne 30. 5. 2007 byla od 30. 7. 2009 přerušena kvůli revitalizaci rybníka Srpek, je ale 
stále platná. Dodatek nájemní smlouvy na nájem rybníka Srpek zahrnuje nový manipulační a provozní 
řád (především požadavky na kontroly nápustního a výpustního zařízení oprávněnou osobou apod.), 
změnu nájmu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 měsíců a odpuštění nájemného do konce letošního 
roku. 
Příloha: dodatek č. 1 ke smlouvě č. 93/2007 
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Přijaté usnesení: 408/2011 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 93/2007 o nájmu 
rybníka Srpek. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

11. Změna podnájemní smlouvy s MUDr. L. Nekvapilem v Domě 
s pečovatelskou službou na u. Zahradní 1275, Kuřim 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. M. Bártová) 
 
Na základě rozhodnutí RM dne 25. 3. 2009 byla MUDr. L. Nekvapilovi prodloužena podnájemní 
smlouva, kterou má uzavřenou s CSS Kuřim do 28. 2. 2014 na nebytové prostory, které využívá jako 
ordinaci. 
MUDr. Nekvapil žádá o změnu podnájemní smlouvy na nebytové prostory v Domě s pečovatelskou 
službou z důvodu věku a zdravotního stavu s rozdělením na 2 smlouvy pro sebe a MUDr. Laštůvkovou. 
MUDr. Laštůvková, která jej bude zastupovat a po získání registrace ordinovat v určené dny za MUD. 
Nekvapila si v současné době vyřizuje registraci na nestátní zdravotnické zařízení k provozování praxe 
praktického lékaře a získání smlouvy je podmínkou k provozování praxe. 
Nebytové prostory, které jsou využívány jako ordinace, souvisí s hygienickým střediskem, které CSS 
Kuřim nemůže v plném rozsahu využívat, protože je velmi omezeno ordinační dobou lékaře. CSS Kuřim 
má zájem o tyto nebytové prostory, které by využilo k přestěhování Centra denních služeb 
z Jungmannovy 950, Kuřim. V CDS na Jungmannově ulici nejsou vhodné prostory k provozování 
sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Klienti, kteří potřebují být v CDS více 
hodin, jsou rušení klienty, kteří se chodí do CDS pouze stravovat. Chybí zde odpočinková místnost. 
Tento názor sdílela i inspekce kvality sociálních služeb, která proběhla v r. 2010. CSS Kuřim tuto situaci 
musí do budoucna řešit. Oporu má i v KPSS. Vzhledem k nedostatku nebytových prostor pro tyto služby, 
by bylo vhodné využít nebytové prostory přímo v objektu Domu s pečovatelskou službou, ve kterém sídlí 
Centrum sociálních služeb Kuřim, jako poskytovatel pečovatelské služby, centra denních služeb 
a nestátního zdravotnického zařízení – domácí zdravotní péče. 
Doporučuji schválit rozdělení smlouvy pro 2 lékaře do doby již stanovené MUDr. Nekvapilovi tj. do 
28. 2. 2014 s tím, že MUDr. Laštůvková bude informována, že by si po té našla jiné nebytové prostory 
k provozování ordinace. Cena za pronájem bude stanovena obou lékařům v poměru 1:1. 
Příloha: Kopie žádosti 
 
Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje změnu podnájemní smlouvy mezi CSS Kuřim a MUDr. 

L. Nekvapilem od 1. 10. 2011 do 28. 2. 2014 a souhlasí s užíváním nebytových 
prostor k provozování ordinace v DPS 2 praktickými lékaři MUDr. Nekvapilem 
a MUDr. Laštůvkovou, se kterou CSS Kuřim uzavře smlouvu na dobu určitou od 
1. 10. 2011 do 28. 2. 2014. 

 
 
 

12. Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi  
(Příloha č. 12, 12A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 25. 8. 2011. Projednávány byly výstupy 
z jednání pracovních skupin k aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi. 
Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 25. 8. 2011 
 
Přijaté usnesení: 409/2011 - RM schvaluje závěry z jednání Komise Zdravého města Rady města 

Kuřimi ze dne 25. 8. 2011. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
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13. Vyřazení nepotřebného majetku 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, 13C, 13D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
V souvislosti s proběhlou inventarizací majetku města je předkládán návrh na vyřazení nepoužitelného 
a nepotřebného majetku. Jedná se o majetek z budovy Městského úřadu, knihovny, sportovního areálu 
a Kulturního domu v Kuřimi. Majetkem je vysloužilá výpočetní technika, staré CRT monitory a počítače. 
Ve spolupráci s odborem sociálních věcí, byla část ještě funkčních, ale pro Městský úřad již zcela 
nevyhovujících kusů nabídnuta jako charitativní dar v rámci humanitární sbírky organizaci „Domu na půl 
cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic“ a také „Diecézní charitě Brno“, dle rozpisu v příloze. Oběma těmto 
organizacím použitá výpočetní technika pomůže v jejich další činnosti a tuto spolupráci i do budoucna 
vítají. Zbytek výpočetní techniky bude ekologicky zlikvidován. 
 
Přijaté usnesení: 410/2011 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města, dle soupisu v příloze. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

14. Smlouva o poskytování datových služeb KTCZ pro Městskou 
knihovnu Ku řim 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
V současné době je budova Městské knihovny Kuřim připojena k síti Internet optickým kabelem 
a neomezenou datovou službou ADSL-C 512/512 download:  6144 kbits/s, upload : 512 kbits/s, cena: 
1490,- Kč/měsíc vč. DPH realizovanou přes společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ. Knihovna v roce 
2010 zakoupila z dotace VISK 3 nový databázový server, systém REKS (regionální knihovní systém) 
a v současné době pro dalších 31 knihoven v blízkém okolí zajišťuje službu Clavius REKS. Připojených 
knihoven do systému REKS může být do budoucna až 90. Tato nová služba samozřejmě klade větší 
požadavky na spolehlivost serverů a hlavně kvalitnější konektivitu knihovny k síti Internet. Po jednáních 
s KABELOVOU TELEVIZÍ CZ byl pro knihovnu vyjednán nový speciální tarif DATA-knihovna 
download 10240 kbits/s, upload: 2048 kbits/s, cena: 785,-Kč/měsíc. Touto změnou dojde jednak 
k výraznému navýšení rychlosti připojení oproti stávajícímu stavu o 67% a jednak k výraznému snížení 
ceny za připojení o 705,- Kč/měsíc. Pověřený odbor KÚ doporučuje RM schválit následující usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 411/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování datových služeb mezi 

Městem Kuřim a KABELOVOU TELEVIZÍ CZ s.r.o. se sídlem Ruská 473/8, 101 00 
Praha 10, IČ 48150029, pro Městkou knihovnu Kuřim, a s vypovězením stávající 
smlouvy č. 255/2004 o poskytování datových služeb prostřednictvím televizního 
kabelového rozvodu (TKR) pro Městskou knihovnu Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

15. Platový postup ředitelky mateřské školy 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Od 1. 9. 2011 má ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová zákonný platový postup zvýšením 
platového stupně dle počtu let započitatelné praxe.  
Plat ředitelům škol je stanoven: 
základní plat - § 122 odst. 2, § 123, § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě (příloha č. 5 tohoto nařízení), v platném znění a nařízení 
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění; 
příplatek za vedení - § 124 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
procentuelně z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které je ředitel školy zařazen a dle 
organizačního schématu školy, které určuje stupeň řízení a náročnost řídící práce; 
osobní příplatek - § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, procentuelně 
z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které je ředitel školy zařazen (až do výše 50% nebo při 
vynikajících výsledcích až do výše 100%). 
Ke změně dochází pouze ve výši základního platu, procentuelní hodnota příplatku za vedení a osobního 
příplatku zůstala stejná (zaokrouhluje se na celé desetikoruny nahoru). 
Struktura platu je uvedena v příloze. 
Příloha: struktura platu ředitelky. 



 11 

 
Přijaté usnesení: 412/2011 - RM bere na vědomí zvýšení platového stupně ředitelky Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenky 
Slámové od 1. 9. 2011 dle přílohy. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

16. Zápis z jednání komise dopravy dne 31. 8. 2011 
(Příloha č. 16, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 31. 8. 2011. 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 31. 8. 2011 
 
Přijaté usnesení: 413/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 31. 8. 2011 

a schvaluje bod č. 1 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

17. Různé 
17.1. Zateplení objektu sociálního bydlení 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková 
 
Město Kuřim je vlastníkem objektu č. p. 1182 na ul. Tišnovská v Kuřimi, který je využíván pro účely 
sociálního bydlení pro potřebné občany města Kuřimi. Budova, která bývala dříve využívána jako 
moštárna, má obvodové zdivo o tloušťce pouhých 15 cm a toto zdivo není zatepleno. Je zde tedy značný 
únik tepla a přímoúměrně vysoký náklad na vytápění. 
V objektu je nainstalováno etážové topení s elektrokotlem. Celková roční spotřeba elektřiny představuje 
částku cca 60 tis. Kč, z této částky odhadem se zaplatí za teplo min. 50 tis. Kč. 
OMP oslovil několik firem ve věci zateplení objektu polystyrenem o tl. 10 cm a byly dodány 4 cenové 
nabídky v rozmezí od 86 tis. do 136 tis. Kč. 
V případě realizace zateplení je možné tuto akci financovat z provozního ORGU 9016, neboť na základě 
obdržení vyúčtování elektřiny za loňský rok letos OMP vyčlenil potřebné prostředky. 
Oslovený odborník z oblasti zateplování budov se vyjádřil ve smyslu, že zateplením by bylo možné 
ušetřit až 60 % částky za teplo. Investice by se tedy mohla vrátit za 3 roky. 
OMP žádá RM o rozhodnutí, zda tuto akci realizovat. 
 
 
 

18. Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Bezpečnostní 
stojany pro jízdní kola“  
Evidenční číslo zakázky: A-KÚ-2011-001 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim v letošním roce získalo dotaci z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. 
Předmětem dotace je komplet bezpečnostních stojanů pro jízdní kola, konkrétně se jedná o 10 stojanů, 
každý pro 7 kol. Výzva je zaměřena pouze na dodávku samotných stojanů, jejich instalaci pak provedou 
odsouzení, kteří pracují pro město Kuřim. 
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky A-KÚ-2011-001 
Příloha č. 2: Návrh složení výběrové komise 
 
Přijaté usnesení: 414/2011 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele zakázky 

„Bezpečnostní stojany pro jízdní kola“, schvaluje výzvu k podání nabídky na 
uvedenou akci a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
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19. Jarmareční stánky 
(Příloha č. 19, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Sportovní klub Kuřim, U Stadionu 679, Kuřim, IČ 44947712, oddíl házenkářů, požádal dne 31. 8. 2011 
o výpůjčku jednoho jarmarečního stánku na akci Dětský sportovní den konanou dne 3. 9. 2011. 
V rámci větší operativnosti doporučuje OMP, aby RM svěřila rozhodování o uzavírání nájemních smluv 
a smluv o výpůjčce ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích do kompetence 
Odboru majetkoprávní Městského úřadu Kuřim. Jde o záležitost, které nemá velký hospodářský význam, 
přitom je nutné být časově flexibilní, neboť organizace nepodávají vždy své žádosti s předstihem tak, aby 
mohly být řádně projednány v termínech schůzí rady města. 
OMP doporučuje se školskými zařízeními, sportovními oddíly a občanskými sdruženími, které mají sídlo 
v Kuřimi uzavírat smlouvy o výpůjčce (tj. bezúplatně). I od těchto subjektů doporučujeme vybírat kauci. 
Nájemní smlouvy za nájemné ve výši 500,- Kč/ks/den + kauce ve výši 1.000,- Kč/ks by byly uzavírány se 
subjekty, které je použijí k reklamním či komerčním účelům. 
Vzhledem k jasné odpovědnosti za výdej a příjem stánků doporučuje OMP, aby tuto činnost 
zabezpečoval pan J. Rejda nebo jiný pracovník OMP (jako zástup). Dále požadujeme, aby klíče od garáže 
byly pouze na OMP a záložní klíč u tajemnice. 
 
Přijaté usnesení: 415/2011 - RM schvaluje výpůjčku 1 ks jarmarečního stánku Sportovnímu klubu 

Kuřim, se sídlem U Stadionu 679, IČ 44947712, oddílu házené, na akci „Dětský 
sportovní den“. 

 
 
Přijaté usnesení: 416/2011 - RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. 

v platném znění rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce a nájemních smluv, jejich 
předmětem bude výpůjčka nebo nájem jarmarečních stánků, do kompetence Odboru 
majetkoprávního Městského úřadu Kuřim. Výše nájmu je stanovena na 500,- 
Kč/ks/den + 20% DPH + kauce 1.000,- Kč/ks. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. 
Holman). 
 
 
 

20. Tržní řád – návrh na schválení 
(Příloha č. 20, 20A, 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 (mimo podnětů 1. místostarosty, které již byly v Tržním řádu uvedeny), předkládáme 
Nařízení - Tržní řád ke schválení. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – upozorňuje, že je nutné vést evidenci podle § 14a zákona 634/1992 Sb. 
 
Přijaté usnesení: 417/2011 - 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. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

23. Město Kuřim a Ing. Lhoták – Smlouva o právu k provedení stavby 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, 23C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Jiří Lhoták jako stavebník rodinných domů na ul. Luční, požádal o stavební povolení na stavbu „SO 
04 Komunikace a zpevněné plochy“ dále jen stavba. Touto stavbou provede rekonstrukci části místní 
obslužné komunikace na ul. Luční a výstavbu nové veřejné účelové komunikace. Komunikace umožní 
přímou obsluhu nových rodinných domů na ul. Luční. Část komunikace leží mimo jiné i na pozemcích 
města – parc. č. 11/2, 12, 37, 65, 4238 a 4239/2, vše v k. ú. Kuřim – viz příloha A, B. 
Pro další stavební řízení je nutné uzavřít „Smlouvu o právu k provedení stavby“. OMP předkládá radě 
města návrh smlouvy, která byla projednána a odsouhlasena s OIRR – viz příloha C. 
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Jelikož stavbu, bude financovat Ing. Lhoták a následně ji bezplatně předávat městu, doporučuje OMP 
uzavřít smlouvu bez poplatku. 
 
Na jednání se dostavila Ing. V. Fidrmucová a Mgr. P. Kavka. 
 
Přijaté usnesení: 418/2011 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby 

č. 2011/B/0050 s Ing. Jiřím Lhotákem, bytem xxxxxxx, Kuřim, dle přílohy C. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

3. Pxxxxxxxxx Věra – žaloba na vyklizení 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Paní Věra Pxxxxxxxxxx trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim byla do 30. 6. 2011 na základě nájemní 
smlouvy na dobu určitou nájemcem bytu č. 847/x. Jedná se o byt 2+1 s příslušenstvím umístěný ve III. 
NP domu č. p. 847 na nám. Osvobození. V režimu nájemní smlouvy na dobu určitou je už od roku 2007. 
Dne 8. 7. 2011 převzala výzvu odboru majetkoprávního k vyklizení bytu do 29. 7. 2011 a současně byla 
upomenuta na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Na výzvu k vyklizení ani 
na elektronickou komunikaci nereagovala a byt dobrovolně nevyklidila. Počátkem srpna se podařilo pí 
Pxxxxxxxxxx kontaktovat telefonicky. Popisovala svou tíživou sociální situaci a přislíbila do 19. 8. 2011 
své dluhy alespoň částečně uhradit a současně požádat o obnovení nájemní smlouvy. Příslib zůstal 
nenaplněn, proto OMP navrhuje podání žaloby na vyklizení předmětného bytu. 
Dluh pí P. činil ke dni 31. 7. 2011 částku ve výši xxxxxx,- Kč + poplatek z prodlení ve výši xxxx,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 419/2011 - RM schvaluje podání žaloby u Okresního soudu Brno-venkov na 

vyklizení bytu č. 847/x na nám. Osvobození 847 v Kuřimi užívaného bez právního 
důvodu paní Věrou Pxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

3.1. Libor a Eva Hxxxxx – návrh výkonu rozhodnutí 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Libor a Eva Hxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx byli nájemci bytu č. 947/xx (1+kk) na ul. Wolkerova 
v Kuřimi. Jelikož od 1. 1. 2010 užívají byt bez právního důvodu, byla proti nim podána žaloba 
u Okresního soudu Brno-venkov na vyklizení předmětné bytové jednotky. Město Kuřim bylo ve sporu 
plně úspěšné a soud tak vyhověl našemu návrhu na vyklizení bytové jednotky č. 947/xx do 15-ti dnů od 
právní moci rozsudku. Rozsudek nabyl právní moci dne 26. 7. 2011 a vykonatelný je tedy od 11. 8. 2011. 
Případ rodiny H. projednala neformálně již rada města na své schůzi dne 10. 8. 2011, kdy bylo dohodnuto 
osobní setkání s Hladkými a projednání celé záležitosti. Schůzka s Liborem a Evou Hxxxxxx proběhla za 
účasti starosty, vedoucí OMP a OSV a referenta OMP dne 15. 8. 2011 (zápis uložen v KÚ). 
Ke dni přípravy materiálu nebyl jediný závazek ze strany Hxxxxxxx naplněn. OMP proto navrhuje podat 
návrh na výkon rozhodnutí vyklizením předmětného bytu dle rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze 
dne 16. 6. 2011 vedeného pod č. j. 29 C 74/2011 a pověřit výkonem rozhodnutí Exekutorský úřad Brno-
venkov, JUDr. Petr Kocian, soudní exekutor, Veveří 125, Brno. 
 
Přijaté usnesení: 420/2011 - RM schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu č. 

947/xx s příslušenstvím umístěného ve II. NP bytového domu č. p. 947 na ul. 
Wolkerova v Kuřimi. Výkonem rozhodnutí se pověřuje Exekutorský úřad Brno-
venkov, JUDr. Petr Kocian, soudní exekutor, Veveří 125, Brno. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

3.2. Sxxxxx Jaromír – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Jaromír Sxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, je nájemcem bytu č. 900/xx (2+1), který je 
umístěn ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxx. Výlučným nájemcem bytu je od 
listopadu 2010, kdy na něj přešel nájem bytu po jeho zemřelé matce paní Anně S. 
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Pan Sxxxxx uzavřel na základě usnesení RM č. 45/2010 ze dne 13. 1. 2010 s Městem Kuřim „dohodu 
o přistoupení k závazku“, v níž se zavázal k úhradě dlužného nájemného, služeb spojených s užíváním 
bytu a poplatku z prodlení ve výši xxxxx,- Kč. Bylo mu umožněno, aby dluh splácel formou splátek, kdy 
zaplatil pouze 8 z 18 splátek. 
Ke dni 31. 7. 2011 dlužil Městu Kuřim tyto částky: 

- nájemné + služby – xxxxxx,- Kč 
- poplatek z prodlení – xxxxxx,- Kč 
- celkem – xxxxxx,- Kč 

OMP doporučuje schválit výpověď nájmu bytu. V případě, že bude dlužné nájemné uhrazeno, může RM 
svou výpověď vzít zpět a vyjednat s nájemcem smlouvu na dobu určitou  
 
Přijaté usnesení: 421/2011 - RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 900/x umístěného ve II. NP 

bytového domu č. p. 898 – 901 v ul. Na Královkách panu Jaromíru Sxxxxxxxxx., 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občanského 
zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

3.3. Emil a Miluše Sxxxxxxxx – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Manželé Emil a Miluše Sxxxxxxx., trvale bytem xxxxxxx Kuřim jsou společnými nájemci bytu č. 832/x 
(2+1) umístěného ve III. NP bytového domu č. p. 831 a 832 xxxxxxxx v Kuřimi. Od roku 2009 mají 
nájemci problémy s řádným plněním povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, které porušují zejména 
nepravidelným placením nájemného a služeb spojených s užíváním předmětného bytu. Jejich jednání je 
v rozporu s ustanovením § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku a pronajímatel má tak možnost 
vypovědět nájem předmětného bytu. Nájemci byli na své nesplněné závazky upozorňováni jak ze strany 
pana starosty tak ze strany správce bytu. Poslední upomínka byla poštou vrácena z důvodu nevyzvednutí 
v úložní době. 
Nájemci dlužili Městu Kuřim ke dni 31. 7. 2011 tyto částky: 

- nájemné + služby – xxxxxx,- Kč 
- poplatek z prodlení – xxxxxxx,- Kč  
- celkem – xxxxxxx,- Kč 

OMP doporučuje schválit výpověď nájmu bytu. V případě, že bude dlužné nájemné uhrazeno, může RM 
svou výpověď vzít zpět a vyjednat s nájemci smlouvu na dobu určitou. 
 
Přijaté usnesení: 422/2011 - RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 832/x umístěného ve III. 

nadzemním podlaží bytového domu č. p. 831 – 832 xxxxxx manželům Emilu a Miluši 
Sxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx, Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) 
občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

3.4. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 20 v domě č. p. 1468 ul. Hojerova v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu s uzavřenými 
smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník rozhoduje 
o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 423/2011 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv 

a povinností v bytovém družstvu“ mezi prof. RNDr. Demeterem Krupkou, DrSc., 
trvale bytem xxxxxxxxxx, a prof. RNDr. Olgou Krupkovou, DrSc., trvale bytem 
xxxxxxxx, Ostrava a Mgr. Olgou Krupkovou, trvale xxxxxxxxxxxx, Branka u Opavy, 
a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1468/xx členu Bytového družstva 
Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – 
paní Mgr. Olze Krupkové, trvale bytem xxxxxxxx Branka u Opavy. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
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3.5. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 6 v domě č. p. 1469 ul. Hojerova v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu s uzavřenými 
smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník rozhoduje 
o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 424/2011 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu práv a povinností 

spojených s členstvím v družstvu“ mezi Adrianou Jarošovou, trvale bytem xxxxxx 
Brno, a manžely Bc. Romanem Janouškem, trvale bytem xxxxxxx, Moravské 
Budějovice, a Ing. Helenou Janouškovou, trvale bytem xxxxxxxxx Nový Jičín, a 
schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1469/6 členům Bytového družstva 
Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – 
manželům Bc. Romanu Janouškovi, trvale bytem xxxxxxxxxx, Moravské Budějovice, 
a Ing. Heleně Janouškové, trvale bytem xxxxxxxxxxx Nový Jičín. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

3.6. Sarköziová Zuzana – žádost o výměnu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim nabídlo k výměně uvolněný byt č. 947/xx. Jedná se o byt 1+kk umístěný ve IV. nadzemním 
podlaží domu č. p. 947 na ul. Wolkerova. O výměnu má zájem paní Zuzana Sarköziová, trvale bytem 
Wolkerova 947, Kuřim, která je v současné době nájemcem bytu č. 947/xx. Ten je situován ve II. 
nadzemním podlaží domu č. p. 947 na ul. Wolkerova. O jiný byt v témže domě má zájem z důvodu 
neutěšených sousedských vztahů. Její byt bezprostředně souvisí s bytem rodiny Hxxxxxx. Navíc ve IV. 
nadzemním podlaží bydlí babička jejich dětí. 
OMP nemá k výměně bytů námitek. Paní Sarköziová patří k poměrně bezproblémovým nájemcům. 
Smlouvu má na dobu určitou a to do 12. 1. 2012, takže i případná nájemní smlouva na byt č. 947/xx bude 
pouze na dobu určitou s možností prolongace v případě bezproblémového plnění povinností vyplývajících 
z předmětné nájemní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 425/2011 - RM souhlasí s výměnou bytu č. 947/xx (1+kk) za byt č. 947/xx (1+kk) na 

ul. Wolkerova a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Zuzanou Sarköziovou, 
trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim na dobu určitou do 12. 1. 2012, jejímž předmětem 
bude byt č. 947/xx.. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

3.7. Rekonstrukční práce v bytu na ul. Bezručova čtvr ť 1110 
(Příloha č. 3, 3B, 3C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim vypovědělo z důvodu neplacení nájemného pí Renatě Dxxxx nájem bytu č. 1110/x na ul. 
Bezručova čtvrť 1110. OMP má v intencích pokynů ZM (viz. schválení rozpočtu) opravovat zejména 
uvolněné byty, aby byly budoucím nájemcům nabídnuty v technicky vyhovujícím stavu. Z toho důvodu 
byla připravena generální rekonstrukce předmětného bytu. 
Elektroinstalační práce: 
- bylo osloveno šest firem. O zakázku projevily zájem firmy dvě – ELSTAR PLUS s.r.o a Elektro Sova. 
Nabídku předložila pouze firma ELSTAR PLUS s.r.o. a to ve výši 27.367,- Kč. Druhá firma sdělila, že 
její předběžně odhadnutá cena 37.000,- Kč zřejmě neobstojí, tudíž nabídku ani nepředloží. OMP 
doporučuje objednat práce u firmy ELSTAR PLUS, s.r.o., se sídlem Moutnice 333, IČ 60739070, neboť 
její cena se pohybuje v intencích rekonstrukcí elektroinstalací prováděných v obecních bytech v letech 
2009 a 2010. 
Zednické práce: 
- bylo osloveno šest živnostníků a inzerát byl vyvěšen i na portál www.zednickeprace.net. Předmětem 
prací je úprava stěn, zazdění průchodu, výměna 6 dveří a zárubní, položení dlažby a obkladů v koupelně 
a kuchyni. Nabídku předložili pan Pavel Kavka ve výši 81.102,- Kč a pan Jaroslav Gavlas ve výši 
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86.241,- Kč. OMP doporučuje práce objednat u firmy Pavel Kavka, trvale bytem Podlesí 7, Blansko, IČ 
75664674. 
Další nezbytné práce a výměna zařizovacích předmětů bude prováděna ve spolupráci se správcovskou 
firmou Správa bytů Kuřim s.r.o. 
Úhrada zakázek bude prováděna z ORGu 1031 000 000, který je určen pro rekonstrukce bytů. 
 
Přijaté usnesení: 426/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ELSTAR PLUS, s.r.o., se 

sídlem Moutnice 333, IČ 60739070, jejímž předmětem je rekonstrukce 
elektroinstalace v bytu č. 1110/2 na ul. Bezručova čtvrť 1110 v Kuřimi, za cenu 
27.367,- Kč. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
Přijaté usnesení: 427/2011 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Pavlem Kavkou, trvale bytem 

Podlesí 7, Blansko, IČ 75664674, jejímž předmětem jsou zednické práce v bytu č. 
1110/2 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, za cenu 81.102,- Kč. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

3.8. Souhlas s umístěním sídla právnickým osobám 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Správa bytů Kuřim s.r.o., se sídlem Jungmannova 950, Kuřim, IČ 25585053, a Mgr. Eva Lauko 
Hrtoňová, trvale bytem Výslunní 6, Brno, vlastní obchodní podíly (70% v. 30%) v nově zakládaných 
obchodních společnostech: 
a) Správa nemovitostí Kuřim s.r.o. 
b) Správa budov Kuřim s.r.o. 
Předmětem činnosti obou právnických osob bude, jak již plyne z názvu, správa nemovitostí a související 
služby. Důvodem jejich vzniku je poskytování kvalitnějších a hlavně levnějších služeb občanům města. 
Paní Lauko Hrtoňová zažádala dne 29. 8. 2011 o udělení souhlasu s umístěním sídla nově zakládaných 
obchodních společností do budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi. 
Vzhledem k tomu, že město již v minulosti udělilo souhlas s umístěním sídla společnosti jejich mateřské 
společnosti – Správa bytů Kuřim s.r.o., doporučuje OMP udělit tento souhlas i dceřiným společnostem. 
 
Přijaté usnesení: 428/2011 - RM souhlasí s umístěním sídla nově zakládané právnické osoby Správa 

nemovitostí Kuřim s.r.o., do budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
Přijaté usnesení: 429/2011 - RM souhlasí s umístěním sídla nově zakládané právnické osoby Správa 

budov Kuřim s.r.o., do budovy č. p. 950, na ul. Jungmannova v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

26. Fortelný Jaroslav – pronájem bytu na dobu určitou 
(Příloha č. 26, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Mgr. Jaroslav Fortelný, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim je vlastníkem bytu č. 947/x umístěného v I. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 na Wolkerově ul. Během rekonstrukčních prací na topném 
systému, které objednalo a hradí SVJ Wolkerova 947, došlo k havárii na nových rozvodech topení a byt 
pana Fortelného byl kompletně vytopen. Pan Fortelný začal tuto škodní událost řešit s firmou zhotovující 
dílo. 
Z důvodu vznikající plísně na stěnách i na nábytku požádal město o umožnění nájmu volného bytu č. 
947/x (1+kk) umístěného ve IV. nadzemním podlaží na dobu určitou do 31. 10. 2011, kde by uskladnil 
své movité věci, které by tam mohou lépe vyschnout a odlehčil tím spodnímu bytu, ve kterém započnou 
zejména malířské práce. 
OMP doporučuje nájem bytu za standardních podmínek, tj. 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. El. 
energie bude fakturována dle skutečné spotřeby po ukončení nájemního vztahu. OMP ještě připomíná, že 
pan Fortelný byl během měsíce srpna vytopen i z důvodu havárie v obecním bytu č. 947/xx (Libor a Eva 
Hxxxxxx). 
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Přijaté usnesení: 430/2011 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 947/67 umístěného ve IV. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 na 
Wolkerově ul. s panem Mgr. Jaroslavem Fortelným, trvale bytem xxxxxxxxx Kuřim 
na dobu určitou do 31. 10. 2011 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na 
služby. Důvodem je vytopení bytu č. 947/x, který je v jeho vlastnictví. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

24. Rozpočtové opatření č. 9 
(Příloha č. 24, 24A, 24B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
OIRR žádá RM o schválení rozpočtového opatření, kterým se navyšují rozpočty akcí Wellness 
a Venkovní koupaliště. Důvodová zpráva je v příloze. 
 
Přijaté usnesení: 431/2011 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 2011, dle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomen 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14,51 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Z. Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 8. 9. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 31. 8. 2011 
2, 2A   Dodatek ke smlouvě – poukázky Ticket Restaurant 
3, 3A, 3B, 3C  Pxxxxxxx Věra – žaloba na vyklizení 
   Libor a Eva Hxxxx – návrh výkonu rozhodnutí 
   Sxxxxx Jaromír – výpověď nájmu bytu 
   Emil a Miluše Sxxxxxxxx – výpověď nájmu bytu 
   Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
   Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
   Sarköziová Zuzana – žádost o výměnu bytu 
   Rekonstrukční práce v bytu na ul. Bezručova čtvrť 1110 
   Souhlas s umístěním sídla právnickým osobám 
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4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F E.ON Distribuce, a.s. – stavba „SB-4410-371, Kuřim, Na Vyhlídce, kab. sm. 
NN, ČS - BVK“ 

   E.ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Dlouhá, DPNN, Vodní, Kučerovský“ 
5, 5A, 5B, 5C VNITŘNÍ SMĚRNICE Rady města Kuřimi č. x/2011/RM, O prodeji 

nemovitostí z vlastnictví města Kuřimi -materiál k diskusi 
6, 6A, 6B, 6C  Kabelová televize CZ s.r.o., žádost o modernizaci sítě TKR v Kuřimi 
7, 7A    Žádosti o pronájem silničního zábradlí k umístění reklamních poutačů 
8, 8A, 8B  Zpracování projektové dokumentace na zateplení MŠ Komenského, MŠ 
   Jungmannova, ZŠ Komenského 
9, 9A, 9B Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst.3 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

10, 10A   Dodatek smlouvy č. 93/2007 o nájmu rybníka Srpek 
11, 11A Změna podnájemní smlouvy s MUDr. L. Nekvapilem v Domě s pečovatelskou 

službou  na u. Zahradní 1275, Kuřim 
12, 12A   Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
13, 13A, 13B, 13C, 13D Vyřazení nepotřebného majetku 
14, 14A   Smlouva o poskytování datových služeb KTCZ pro Městskou knihovnu Kuřim 
15, 15A   Platový postup ředitelky mateřské školy 
16   Zápis z jednání komise dopravy dne 31. 8. 2011 
17   Různé - Zateplení objektu sociálního bydlení 
18, 18A, 18B Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Bezpečnostní stojany pro 

jízdní kola“ 
19   Jarmareční stánky 
20, 20A   Tržní řád – návrh na schválení  
21, 21A   Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Kuřim, Hybešova – Projektová dokumentace 
   pro výstavbu odlehčovací komory“ 
22, 22A, 22B, 22C Informace - požadavky příspěvkových organizací města na investice a opravy 
   pro rok 2012 
23, 23A, 23B, 23C Město Kuřim a Ing. Lhoták – Smlouva o právu k provedení stavby 
24, 24A, 24B  Rozpočtové opatření č. 9 
25, 25A    Žádost o pronájem silničního zábradlí k umístění reklamních poutačů 
26   Fortelný Jaroslav – pronájem bytu na dobu určitou 


