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Z á p i s   č í s l o 2/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 18. 1. 2012 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 
PaedDr. D. Holman  člen rady 

 
  Mgr. A. Zimmermannová  tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: Z. Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání ve 14,06 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
PaedDr. D. Holman se dostavil později. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 11. 1. 2012 
 

2.  Ing. Milan Pangrác – smlouva o právu k provedení stavby 
2.1.  Pozemek p. č. 3109/1, k. ú. Kuřim – souhlas se zbudováním lesní cesty 

 
3.  Movsisyan Marija – zpětvzetí žádosti o výměnu bytu 

 
4.  Miloslav Pokorný - objekt sociálního bydlení 

 
5.  Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2012 

 
6.  Pronájem reklamní plochy na silničním zábradlí 

 
7.  Tržní řád – návrh na zrušení  

 
8.  Ukončení smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0007 dohodou smluvních stran uzavřené podle 

ustanovení § 51 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a podle 
vyhlášky č. 182/1992 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR 
o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, městem Kuřimí a MUDr. Ivem Srnou 
s účinností od 1. 7. 2009 

 
9.  Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2011 

 
10.  Rozšíření provozních prostor Centra sociálních služeb Kuřim 

 
11.  Zápis z jednání komise dopravy dne 19. 12. 2011 

 
12.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

 
13.  Zápis komise stavební ze dne 4. 1. 2012 

 
14.  Spolupráce při vzniku Kompenzačního fondu 

 
15.  Různé - Přehled strategických smluv 

 
16.  „Komerční a obytný objekt ul. Brněnská/Tyršova, Kuřim“- vyjád ření k projektové 

dokumentaci pro územní řízení  
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17.  „Obchodní prostory Kuřim, při ul. Tyršova“- vyjád ření k projektové dokumentaci pro 

územní řízení  
 

18.  Přechod pro chodce, ul. Legionářská u DDM - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

 

19.  Informace k problematice novelizací zákona o loteriích a zákona o místních poplatcích ve 

vztahu k metodické činnosti Ministerstva vnitra ohledně zpoplatnění hazardu 
 

20.  Vyčlenění částky do 100.000,- Kč na audit společností Wellness Kuřim s.r.o. a Centrum 
technických služeb Kuřim s.r.o. 

 
21.  Cena za výrobu a vysílání televizního záznamu jednání ZM a za výrobu a vysílání 

zpravodajské smyčky v infokanále TKR Ku řim 
 

22.  Věra Fialová – žádost o prodloužení nájmu 
 

23.  Přechod pro chodce, ul. Legionářská u DDM - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na pozemku parc. č. 2023/3 v majetku ČR, Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 

 
24.  Mgr. Grabarczyková Eva – mandátní smlouva 

 
 25.  Žádost o povolení nákupu garáží formou dražby 
 

26.  Různé 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 11. 1. 2012 
(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 11. 1. 2012. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá zaktualizovat plnění usnesení u projektů a studií a aktualizovat je na webu. Vedoucí odborů ať 
zkontrolují aktuálnost údajů a doplní chybějící údaje. 
 
Přijaté usnesení: 03/2012 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 11. 1. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2.1. Pozemek p. č. 3109/1 k. ú. Kuřim – souhlas se zbudováním lesní cesty 
(Příloha č. 2/1, 2/1 D, 2B, 2C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
V červenci 2009 byla podána žádost majitelů zahrádek v lokalitě „Pod Vinohrady“ o obnovení příjezdové 
a přístupové cesty z ul. Boženy Němcové. Žádost byla projednána na schůzi RM dne 29. 7. 2009 avšak RM 
nepřijala v této záležitosti žádné usnesení. Výsledkem byl vznik pracovní skupiny a následně byl uložen úkol 
OIRR spočívající v „legalizaci“ stávající komunikace včetně VO vybudované na lesním pozemku p. č. 3109/1 k. 
ú. Kuřim. Dne 21. 10. 2009 bylo přijato usnesení RM č. 616/2009: „RM schvaluje obnovení přístupové cesty 
k zahrádkářské kolonii „Pod Vinohrady“ v rozsahu chodníku pro pěší.“ 
Zahrádkáři s tímto rozhodnutím RM vyslovili nesouhlas a svým podáním ze dne 1. 6. 2010 zažádali o zřízení 
příjezdové cesty. Za tímto účelem byla vypracována projektová dokumentace Ing. Jiřím Vlasákem a Ing. Janem 
Peringerem. OIRR vydal dne 8. 8. 2011 k této projektové dokumentaci stanovisko (vizte příloha) a žádal úpravy 
projektu. Stanovisko OIRR bylo předáno panu Zedníčkovi (zástupce zahrádkářů). Ke stanovisku se dopisem 
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(vizte příloha) ze dne 12. 8. 2011 vyjádřil projektant Ing. Jan Peringer, který považuje požadavky za 
„neopodstatněné a zbytečné, navíc nesmyslně nákladné“. 
Pro účely stavebního řízení je nutné doložit stavebnímu úřadu smlouvu, která opravňuje stavebníka ke zbudování 
lesní cesty na pozemku ve vlastnictví města Kuřim. Jelikož stavební úřad vede řízení se šesti stavebníky, je nutné 
tuto smlouvu schválit se všemi (vizte návrh usnesení). 
 
V souvislosti s touto záležitostí byla v červenci 2011 podána žádost pana Ladislava Zedníčka, xxxxxxxx, Kuřim 
a dalších občanů města Kuřimi o úhradu ceny projektové dokumentace ve výši 19.440,- Kč. Tato žádost nebyla 
prozatím oficiálně projednána, neboť bylo dohodnuto, že materiál týkající se lesní cesty na pozemku p. č. 
3109/1, k. ú. Kuřim, bude projednán komplexně. Odbor finanční navrhuje uhradit tuto částku z ORGu 
9002000000 – činnost ZM, RM. 
Příloha B – stanovisko OIRR 
Příloha C – vyjádření projektanta 
Příloha D – návrh smlouvy o právu k provedení stavby 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, čí bude cesta? 
Ing. D. Sukalovský – cesta bude města. Cesta tam vždy byla, ale pozemky se rozprodaly bez věcného břemene 
a nyní zahrádkáři nemají přístup ke svým pozemkům. 
Ing. O. Štarha – technicky je cesta špatně, vede 1 m od opěrné zdi, a nelíbí se mu způsob jednání p. Zedníčka. 
 
Na jednání se v 14,15 hod. dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
Ing. D. Sukalovský – je pro zaplacení části nákladů projektové dokumentace. 
 
Přijaté usnesení: 04/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby, jejímž předmětem je 

zbudování lesní cesty na pozemku p. č. 3109/1 k. ú. Kuřim dle projektové dokumentace 
„Ku řim – lesní cesta na parc. č. 3109/1 k. ú. Kuřim“ vypracované Ing. Jiřím Vlasákem, 
Česká a Ing. Janem Peringerem, Česká Třebová s těmito stavebníky: 
a) Ladislav Zedníček, xxxxxxxx, Kuřim 
b) Lenka Jelínková, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 
c) Alena Jandová, Moravské Knínice xxx, (doručovací adresa xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim) 
d) Miluše Malášková, xxxxxxxxxxx, Kuřim 
e) RNDr. Josef Kupec, xxxxxxxxxxxx, Kuřim 
f)  Stanislav Zderčík, xxxxxxxxxxxx, Kuřim 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Ing. O. Štarha). 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 9.720,- Kč. 
Ing. O. Štarha – navrhuje hlasovat o celé částce tj. 19.440,- Kč. 
Ing. D. Sukalovský – hlasujme od vyšší částky: 
 
Přijaté usnesení: 05/2012 - RM schvaluje poskytnutí příspěvku na úhradu projektové dokumentace na 

vybudování lesní cesty na pozemku p. č. 3109/1 v k. ú. Kuřim, panu Ladislavu Zedníčkovi, 
xxxxxxxxx, Kuřim, ve výši 19.440,- Kč. 

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

25. Žádost o povolení nákupu garáží formou dražby 
(Příloha č. 25, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
Dne 31. 1. 2012 proběhne v Liberci formou dražby prodej garáží na ul. Sv. Čecha č. e. 1275 a č. e. 1276. 
Vzhledem k tomu, že výše uvedené garáže sousedí s pozemkem pronajatým CTSK,s.r.o. a byly by tedy vhodné 
k využití jako skladovací prostory, žádá jednatel CTSK s.r.o. RM o povolení jejich nákupu formou dražby. 
 
Na jednání se dostavil Ing. L. Tomšů. 
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Diskuse: 
Ing. L. Tomšů - projevil zájem o panelové garáže, které půjdou do dražby. Vyvolávací cena je 170.000,- Kč. 
Max. cena, za kterou by chtěl garáže získat je 220. 000,- Kč vč. DPH za obě garáže. 
PaedDr. D. Holman – žádá zjistit, kolik platila Lenoxa nájem. 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
PaedDr. D. Holman – navrhuje vypovědět nájemní smlouvu na pozemek pod garážemi, a tuto informaci sdělit 
insolvenčnímu správci. Zvyšuje se tím pravděpodobnost, že garáže nikdo nekoupí. 
Mgr. P. Kavka – nevyjednáme jinou cenu, tato cena je stanovena a již se nesníží. 
 
Ing. D. Sukalovský – jako předkladatel stahuje tento materiál z jednání. 
 
Z jednání odešel Ing. L. Tomšů. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s nákupem 2 ks garáží formou dražby. 
 
 
 

2. Ing. Milan Pangrác – smlouva o právu k provedení stavby 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
RM schválila dne 13. 7. 2011 pod č. usnesení 315/2011 „smlouvu o právu k provedení stavby“, kdy stavebníkem 
je Ing. Milan Pangrác, bytem xxxxxxxxx, Tišnov, a jejím předmětem je stavebníkovo právo k vybudování sjezdu 
z ul. Brněnské v rámci stavby „Komerčního a obytného objektu na ul. Brněnská/Tyršova, Kuřim“ a povinnost 
stavebníka vybudovat 94 parkovacích stání a následně je převést do vlastnictví Města Kuřim. V rámci této 
investiční akce požádal stavebník ještě o uzavření „smlouvy o právu k provedení stavby“, která bude řešit 
samotnou stavbu obytného a komerčního objektu. 
Smlouva je sepsána na základě výsledků jednání, které proběhlo na MěÚ Kuřim v polovině prosince 2011. 
Základní teze smlouvy: 

a) v případě, že bude stavbou zasažen sousední pozemek města, stavebník takto zasaženou část pozemku 
odkoupí za cenu dle znaleckého posudku 

b) město souhlasí s vybudováním přístřešku na odpadové hospodářství na pozemku města a současně 
s vynětím zastavěné části ze ZPF. Úplatu hradí stavebník. 

c) k retenční nádrži bude zřízeno úplatné věcné břemeno a povinným se stane Město Kuřim 
Příloha A – návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – jako předkladatel stahuje tento příspěvek z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ing. Milanem Pangrácem, 

xxxxxxxxx, Tišnov, ve věci vybudování „Komerčního a obytného objektu na ul. 
Brněnská/Tyršova“ na pozemku p. č. 430, k. ú. Kuřim. 

 
 
 

3. Movsisyan Marija – zpětvzetí žádosti o výměnu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi schválila na své schůzi dne 30. 11. 2011 pod č. usn. 529/211 výměnu bytu č. xxxxx na ul. 
xxxxxxxxxx v Kuřimi za neobsazený obecní byt č. xxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, společným 
nájemcům Petru Vašákovi a Mariji Movsisyan, oba bytem xxxxxxxxxxx, Kuřim. 
Přípisem ze dne 11. 1. 2012 vzala paní Movsisyan žádost o výměnu bytu zpět. 
 
Přijaté usnesení: 06/2012 - RM ruší usnesení č. 529/2011 ze dne 30. 11. 2011 ve věci výměny bytu č. xxxxxx 

na ul. Zborovská v Kuřimi za neobsazený obecní byt č. xxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxx 
v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 5. 
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4. Miloslav Pokorný - objekt sociálního bydlení 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Miloslav Pokorný, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 29. 7. 2011 s městem Kuřim na 
základě usnesení RM č. 324/2011 ze dne 13. 7. 2011 smlouvu o ubytování č. 2011/O/0029, jejímž předmětem je 
ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi (dále jen „ubytovna“) do 31. 1. 
2012. 
Pan Pokorný nadále nemá kde bydlet a žádá RM o prodloužení smlouvy. Chování jmenovaného je 
bezproblémové, poplatky za ubytování jsou řádně hrazeny. 
OMP doporučuje smlouvu o ubytování prodloužit o tři měsíce do 30. 4. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 07/2012 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0029 s Miloslavem 

Pokorným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, ve věci užívání místnosti č. 2 
v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 4. 2012. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

5. Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2012 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, matrika, navrhuje poskytnout prvnímu občanovi roku 2012 peněžitý dar 
v hodnotě 5.000,- Kč. Jedná se o „tradici“, která byla zavedena v roce 2000. Nejdříve se jednalo o věcné dary, od 
roku 2009 poskytuje Město Kuřim prvnímu narozenému občanovi města peněžitý dar ve výši 5.000,-Kč. První 
narozený občan Kuřimi bude určen ze sestavy narozených občanů za měsíc leden 2012, získané přenosem dat 
z ISEO (informační systém evidence obyvatel), případně dle rodného listu. 
Finanční krytí  ORG 9002. 
 
Přijaté usnesení: 08/2012 - RM uděluje prvnímu narozenému občanovi města Kuřimi v roce 2012 peněžitý 

dar ve výši 5.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

6. Pronájem reklamní plochy na silničním zábradlí 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Usnesením RM č. 265/2004 byl schválen záměr trvalé nabídky k pronájmu reklamní plochy na silničním 
zábradlí v majetku města Kuřimi k reklamním účelům za cenu 300,- Kč/1 pole/ 1 měsíc + 20% DPH. 
Dne 10. 1. 2012 podala paní Petra Katolická za společnost HOTBABY, s.r.o., se sídlem Lomnička 51, 666 01 
Tišnov, žádost o pronájem reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května. 
Reklamní tabuli v počtu 1 ks žádá umístit na dobu 3 měsíců, a to od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012. Nájemné činí 
360,- Kč/1 měsíc (včetně 20% DPH). 
Příloha č. 1. Smlouva o pronájmu reklamní plochy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 09/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem reklamní plochy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se společností HOTBABY, s.r.o., se sídlem Lomnička 51, 
666 01 Tišnov, IČ 29253977. Reklamní tabule bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 
1. 2. 2012 do 30. 4. 2012 za cenu 300,- Kč/1 měsíc + 20% DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

7. Tržní řád – návrh na zrušení  
(Příloha č. 7, 7A, 7B , předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Dne 8. 12. 2011 byla do datové schránky města od KrÚ Jihomoravského kraje doručena Výzva ke sjednání 
nápravy, která se týkala Nařízení č. 2/2011, kterým se vydává Tržní řád. V předmětné výzvě, která je přílohou 
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tohoto příspěvku, jsou uvedeny rozpory a doporučení, na základě, kterých má být ve lhůtě 60 dnů ode dne 
doručení výzvy, tj. do 6. 2. 2012 zjednána náprava a ve stejné lhůtě KrÚ JmK informován o způsobu zjednání 
nápravy uvedeného nařízení. Nabízí se několik možných řešení: 

1) vydat nové nařízení o změně a doplnění stávajícího nařízení 
2) vydat nové nařízení města v obdobné, upravené formě, nebo využít vzoru doporučeného KrÚ JmK (viz 

příloha) 
3) nařízení zrušit a jiné nevydávat 

Vzhledem k tomu, že život v obci si v zásadě nevyžaduje vydání tržního řádu (smyslem jeho vydání byla snaha 
mít v rukou nástroj pro případ problémů s prodejci především na soukromých plochách), doporučujeme třetí 
možnost, tzn. stávající nařízení zrušit a jiné nevydávat.  
 
Diskuse: 
Mgr. A. Zimmermannová – pokud budeme upravovat tržní řád, musí se přesně určit, kde jsou a kde budou 
prodejní místa. Při každé změně bude muset dojít k novelizaci tržních míst, tržiště,…. 
Ing. D. Sukalovský – tržní řád se může přepracovat, v příloze specifikovat místa prodeje a tuto přílohu 
novelizovat. Žádá připravit nový tržní řád. 
 
Přijaté usnesení: 10/2012 - RM ruší své usnesení č. 417/2011 ze dne 7. 9. 2011 a usnesení č. 474/2011 ze dne 

19. 10. 2011. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

8. Ukončení smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0007 dohodou smluvních stran 
uzavřené podle ustanovení § 51 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, a podle vyhlášky č. 182/1992 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR 
v sociálním zabezpečení, městem Kuřimí a MUDr. Ivem Srnou s účinností 
od 1. 7. 2009 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá J. Koláček, zpracovala Bc. T. Sojková) 
 
Městský úřad Kuřim, odbor sociálních věcí, byl do 31. 12. 2011 oprávněn rozhodovat o poskytnutí příspěvku na 
opatření zvláštních pomůcek podle příslušných ustanovení zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů, dále ust. § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České 
republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a § 33 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., 
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Občanům těžce zdravotně postiženým bylo možné poskytovat 
peněžité příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání 
následků svých postižení.  
Posuzování ostatních nároků na dávky sociální péče podmíněné zdravotním stavem občanů patřilo do 31. 12. 
2011do kompetence posudkových lékařů OSSZ a posudkové komise MPSV ČR. Příspěvek na zvláštní 
pomůcky nebyl při průběžně prováděných změnách zákonů dosud nijak ošetřen ve vztahu k posudkovým 
lékařům. Odborný posudek přímo související s nárokem na příspěvek na zvláštní pomůcky zpracovával tedy 
pouze smluvní lékař správního orgánu, který je kompetentní k rozhodování o této dávce sociální péče. 
Město Kuřim proto podle ustanovení § 51 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník uzavřelo 
smlouvu o spolupráci č. 2009/D/0007 s MUDr. Ivem Srnou s účinností od 1. 7. 2009 za úhradu, v částce xxx,- 
Kč za posouzení jednoho případu, pokud poradenská činnost v jednotlivém případě nepřesáhne 2 hodiny. Dále 
úhrada činila xxx,- Kč za každou další započatou hodinu. 
 
V souvislosti s přijatou právní úpravou s účinností od 1. 1. 2012 však již tyto posudky pro příspěvky na zvláštní 
pomůcky provádějí posudkoví lékaři okresních správ sociálního zabezpečení v souladu s ust. § 8 zákona č. 
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženým a o změně souvisejících zákonů. 
Z tohoto důvodu odbor sociálních věcí navrhuje ukončení smlouvy o spolupráci dohodou, neboť přijetím nové 
právní úpravy je předmět smlouvy, tedy posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku, 
již plně v kompetenci okresních správ sociálního zabezpečení. 
Příloha č. 1: Smlouva o spolupráci č. 2009/D/0007 uzavřená podle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 



 7 

Příloha č. 2: Ukončení smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0007 mezi městem Kuřimí a MUDr. Srnou dohodou 
ke dni 31. 1. 2012.  

 
Přijaté usnesení: 11/2012 - RM souhlasí s ukončením Smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0007 uzavřené mezi 

městem Kuřim a MUDr. Srnou dohodou ke dni 31. 1. 2012. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

9. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2011 
(Příloha č. 9, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala L. Schneiderová) 
 
Příjem a vyřizování stížností a petic se na Městském úřadě Kuřim řídí Pravidly pro přijímání a vyřizování 
stížností a Pravidly pro přijímání a vyřizování petic, schválenými v souladu s § 102 odst. 2 písm. n) zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Kuřimi č.139/2006 dne 5. 4. 2006. 
V roce 2011 bylo odborem správním a vnitřních věcí, který vede centrální evidenci všech stížností a petic, 
evidováno 11 stížnosti. Stížnosti i petice musí být podle schválených Pravidel vyřízeny nejpozději do 30 dnů.  
PETICE: 
V roce 2011 nebyla podána žádná petice. 
STÍŽNOSTI: 
Bylo podáno celkem 11 stížností.  
Stížnost 1. vyřizoval OSVV a byla směřována proti Městské knihovně Kuřim a chybných registrací výpůjček 
stěžovatele. Stížnost byla prošetřena a výsledkem šetření byla neoprávněnost stížnosti. 
Stížnost č. 2 vyřizoval OŽP, neboť se týká propadání zeminy sousedního pozemku stěžovatele. OŽP není 
kompetentní k zjišťování vlastností cizího pozemku a stěžovatelka byla odkázána na majitele pozemku – 
Statutární město Brno. Stížnost byla shledána neoprávněnou. 
Stížnosti č. 3, 7 a 8 vyřizovala tajemnice úřadu a týkaly se úředních postupů a nevhodného chování úředníků 
úřadu. Ve věci úředních postupů bylo shledáno v jednom případě o procesní pochybení, které nemělo vliv na 
výsledek samotného řízení. Ve věci nevhodného chování byly stížnosti shledány neoprávněnými. 
Stížnost 4. vyřizoval OSVV a týkala se chovu a pobíhání domácích zvířat. Stížnost byla řešena za spolupráce 
s OŽP a chov zvířat je s majitelem průběžně řešen a kontrolován. V průběhu roku 2011, konkrétně od měsíce 
května do prosince 2011 již nebylo zjištěno žádné pochybení ze strany majitele chovaného zvířectva. 
Stížnost 5. vyřizoval OD a týkala se nedoručení do datové schránky stěžovatele. Stížnost byla neoprávněná 
neboť, jak bylo prokázáno, stěžovatel v době, o kterou se jednalo, ještě žádnou DS neměl zřízenu. 
Stížnost 6. vyřizovala tajemnice úřadu spolu s OSVV. Občané si stěžovali na rušení nočního klidu návštěvníky 
Klubu Escape jeho provozovatelem je SOŠ a SOU s.r.o., Křížkovského 48, Kuřim. Provozovatel byl se stížností 
seznámen a upozorněn na povinnost dodržování nočního klidu. 
Stížnost 9. vyřizoval OSVV, kdy jeden z obyvatelů panelového domu měl rušit noční klid hlasitým poslechem. 
Krátce po oznámení stížnosti byl tento občan odvezen do PS Brno-Černovice a v bytě je klid. Oprávněnost 
stížnosti nelze posoudit. 
Stížnost 10. vyřizoval OSVV. Rodina panelového domu si stěžovala, že sousedka nad nimi jim fouká cigaretový 
kouř do bytu. Při podání vysvětlení k obsahu stížnosti paní popřela, když sdělila, že skutečně ve svém bytě kouří, 
ale to jenom v kuchyni a při tom řádně větrá. Oprávněnost stížnosti nelze posoudit. Je velmi nepravděpodobné, 
aby kouř z cigaret klesal do spodních bytů.  
Stížnost č. 11, podaná dne 12. 12. 2011, vyřizuje OSVV a týká štěkotu psa v domě. Věc je v současné době 
v řešení. 
Všechny stížnosti byly v souladu s čl. 6 odst. 6.7. Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností vyřešeny 
v termínu 30 dnů. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – ptá se, zda by bylo možné zprávy předkládat častěji? 
Mgr. A. Zimmermannová – musela by se změnit pravidla pro přijímání a vyřizování stížností. Ve stížnosti č. 3 
nešlo o nevhodné chování úředníků, ale o nesprávný úřední postup. Se zaměstnanci bylo toto projednáno. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2011. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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11. Zápis z jednání komise dopravy dne 19. 12. 2011 
(Příloha č. 11, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z  jednání komise dopravy ze dne 19. 12. 2011. 
Příloha: zápis z  jednání komise dopravy dne 19. 12. 2011 
 
Diskuse: 
bod 1) na vědomí 
bod 2) schvaluje (s rozšířením pasportu na komunikacích II. třídy) 
bod 3) bere na vědomí 
bod 4) schvaluje 
bod 5) schvaluje 
bod 6) na vědomí 
 
Přijaté usnesení: 12/2012 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 19. 12. 2011 

v bodech č. 1, 3, 6 a schvaluje body č. 2, 4, 5 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 5.  
 
 
Na jednání se dostavila Mgr. M. Bártová. 
 
 

10. Rozšíření provozních prostor Centra sociálních služeb Kuřim 
(Příloha č. 10, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim žádá o schválení rozšíření provozních prostor v sídle organizace tj. v domě 
s pečovatelskou službou. Organizace sídlí v 1. poschodí budovy a dlouhodobým problémem je nedostatek 
provozních prostor. Z tohoto důvodu navrhuji přestavbu bytu bez balkonu v 1. posch. vedle kanceláře ředitelky, 
jako jediného bytu v provozních prostorách organizace. Tím by vznikl ucelený provozní prostor organizace v 1. 
posch. budovy. 
Odůvodnění: Organizace převzala prostory po bývalém penzionu pro důchodce. Penzion měl jiné požadavky na 
zajištění provozu a i tak se potýkal s nedostatkem provozních prostor. Prioritou sociální politiky je, že terénní 
služby (pečovatelská služba a domácí zdravotní péče) se budou rozvíjet. Opouští se myšlenka stavění domovů 
pro seniory, ale ba naopak podporovat občany tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí i 
v době nemoci či nepříznivého zdravotního stavu. V současné době jsou v jedné kanceláři o výměře 15,4 m2 
spojeny 2 provozy sociální a zdravotní, tj. 5 zaměstnanců v jedné kanceláři. Například také vedoucí stravovacího 
provozu má k dispozici kancelář o 6 m2. Dodavatelé, kteří přicházejí na jednání, jsou nuceni sedět mezi dveřmi, 
protože její kancelář je nejenom malá co do velikosti v m2, ale její šířka je pouze 1,75 m. Dalším důvodem jsou 
vysoké nároky v sociálních i zdravotních službách na administrativu tj. vedení dokumentace klientů, 
individuálních plánů a tím dodržování standardů dle z. 108/2006 Sb., o sociálních službách, což přináší nutnost 
instalace dalších 2 PC pro používání softwaru pro zpracovávání sociální agendy a statistických údajů 
v předmětné kanceláři pečovatelek. Tím dojde ke zkvalitnění práce úsporou času na administrativní úkony. Dále 
je zaměstnavatel povinen vytvářet zaměstnancům vhodné adekvátní pracovní podmínky. Ty potřebuje každý 
zaměstnanec. Pro zaměstnance jsou však důležité i sekundární podmínky, jako je estetika a kvalita prostředí na 
pracovišti. Nespokojenost nebo odpor z pracovního prostředí se může odrazit i na jeho vztahu k práci či 
k organizaci, poklesem pracovního výkonu atd. Vhodné pracovní prostředí má kladný vliv na zvýšení 
produktivity práce. V současné době nemají všechny pracovnice vytvořen pracovní prostor. Celou situaci je 
možné řešit přestěhováním obyvatelky z 1. posch. budovy DPS (byt vedle ředitelky)do 2. posch., kde se uvolnil 
byt 1+KK od 1. 2. 2012. Odhadované náklady činí cca 70 tis. Částka bude hrazena z finančních prostředků 
organizace. CSS Kuřim. 
 
Diskuse: 
Mgr. M. Bártová – vysvětlila situaci se záměrem. 
 
Přijaté usnesení: 13/2012 - RM schvaluje rozšíření provozních prostor Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim, přestavbou bytu v 1. p. na provozní prostory. 
Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (J. Koláček, Z. Kříž). 
 
Z jednání odešla Mgr. M. Bártová. 
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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 19. 12. 2011. Projednávána byla témata: 
1. Připomínky členů komise k přehlednosti a informační hodnotě městských internetových stránek 
2. Různé 
Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 19. 12. 2011 
 
Přijaté usnesení: 14/2012 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

ze dne 19. 12. 2011. 
Hlasováno: pro 5. 
 
Ing. O. Štarha – sděluje členům RM, že mu byla doručena rezignace Mgr. M. Čecha z komise Zdravého města. 
 
Přijaté usnesení: 15/2012 - RM bere na vědomí rezignaci Mgr. M. Čecha z komise zdravého města. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

13. Zápis komise stavební ze dne 4. 1. 2012 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 4. 1. 2012 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 

- projektová dokumentace „Obchodní prostory, ul. Tyršova u PENNY (prodejna KIK) 
- projektová dokumentace „Čerpací stanice s ubytováním ul. Brněnská 
- projektová dokumentace „Polyfunkční objekt, ul. Dlouhá“ 
- projektová dokumentace „Rekonstrukce budovy policie, ul. Sv. Čecha“ 
- žádosti fyzických osob k výstavbě rodinných domů a drobných staveb 

Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
bod 1) schvaluje 
bod 2) předat do dopravní komise (upravit řešení křižovatky) 
bod 3) na vědomí 
bod 4) schvaluje 
bod 5) schvaluje 
 
Přijaté usnesení: 16/2012 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 4. 1. 2012 v bodech 

3 a schvaluje body 1, 4, 5. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

14. Spolupráce při vzniku Kompenzačního fondu 
(Příloha č. 14, předkládá Ing. D. Sukalovský) 
 
K tomuto bodu nebyl přijat žádný návrh na usnesení. 
 
 
 

15. Různé - Přehled strategických smluv 
(Příloha č. 15, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Přehled strategických smluv 

subjekt předmět termín + výpověď 

Pragoplyn a.s. dodávka plynu 31. 12. 2012 
E.ON  dodávka el. energie 31. 12. 2012 
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ELIOS s.r.o. údržba VO 30. 6. 2012 
KABELOVÁ TELEVIZE nájem rozvodů 31. 3. 2014 
Direct Film s.r.o. programová náplň 30. 4. 2012 
BVaK a.s. provozní a nájemní neurčitá; 5 let 
CTS Kuřim s.r.o. zimní údržba neurčitá, 1 měsíc 
CTS Kuřim s.r.o. odvoz odpadu (popelnice) neurčitá, 6 měsíců 
CTS Kuřim s.r.o. velkoobjemové kontejnery, sb. dvory neurčitá, 3 měsíce 
CTS Kuřim s.r.o. správa pohřebiště neurčitá, 1 měsíc 
CTS Kuřim s.r.o. údržba veřejné zeleně neurčitá, 3 měsíce 
CTS Kuřim s.r.o. úklid komunikací a veř. prostranství neurčitá, 3 měsíce 
Kooperativa a.s. pojištění budov a majetku neurčitá, dle zákona 
     
      

 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – strategické smlouvy by měly být na webu odděleně od ostatních smluv. 
 
 
 

16. „Komerční a obytný objekt ul. Brněnská/Tyršova, Kuřim“ -vyjád ření 
k projektové dokumentaci pro územní řízení 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Pan Ing. Milan Pangrác, bytem Vohančice, podal žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (PD) pro územní 
řízení Komerční a obytný objekt ul. Brněnská/Tyršova, Kuřim“, hlavní objekt je umístěn na pozemku p. č. 430, 
k. ú. Kuřim. 
Projektová dokumentace řeší: 

- hlavní objekt 
- napojení na inž. sítě (vodovodní řad, kanalizační stoka, plynovod, el. energie, sdělovací kabely) 

Vyjádření odboru majetkoprávního: 
Vynětí ze ZPF musí hradit investor. 
Pokud stavba zasáhne skutečným provedením do p. č. 433, bude nabídnut odprodej pozemku investorovi-
nutno dořešit před kolaudací stavby. 
Pro přípojku NN, vedoucí přes pozemky ve vlastnictví města Kuřimi, je nutno zřídit úplatné věcné břemeno 
před vydáním stavebního povolení.  
S přístavkem na popelnice na pozemcích města souhlasíme. 
Okapový chodník leží na pozemku města Kuřimi – o údržbu a opravy se bude starat vlastník stavby 
budovy. 
V případě poškození komunikace při budování sítí musí být uvedeno do původního stavu. 
Na umístění retenční nádrže na pozemku města Kuřimi je nutno před vydáním stavebního povolení uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení úplatného věcného břemene. Vlastníkem retenční nádrže zůstane 
investor. 
Parkoviště by měla být dořešena do vydání stavebního povolení. 

 
Vyjádření odboru životního prostředí: 
 Všechny zelené plochy mezi potokem a stavbou navrhujeme pronajmout investorovi, aby se o ně staral, 

kvůli špatnému přístupu). 
 Požadovali jsme, aby objekt řešil na svém pozemku i třídění odpadu (plasty, sklo, papír). S tímto současný 

projekt nepočítá – požadujeme doložit. 
 
Vyjádření odboru investičního a reg. rozvoje: 

Parkování bude řešeno samostatně dle uzavřených smluv s městem Kuřim. 
Celkové dopravní řešení musí odsouhlasit DI PČR vč. vjezdu k dané nemovitosti. 
Retenční nádrž musí být provedena pro pojíždění techniky k čištění koryta Kuřimky. 
- Po dokončení stavby bude odboru investičnímu a regionálního rozvoje MěÚ Kuřim předáno zaměření 
objektu a všech nových sítí vč. přeložek v digitální podobě na CD pro doplnění technické mapy města 
Kuřimi. Zaměření bude zapracováno do stávajícího polohopisu a výškopisu města Kuřimi. Podklady 
poskytne na vyžádání firma Hrdlička spol. s r.o., Ing. Martina Poláková, tel. 724 176 987. 
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Celá dokumentace je k nahlédnutí na odboru investičním a reg. rozvoje. 
Přílohy: - koordinační situace  
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – vyjmout z návrhu: “Pokud stavba zasáhne skutečným provedením do p. č. 433, bude nabídnut 
odprodej pozemku investorovi-nutno dořešit před kolaudací stavby“. 
Z. Kříž – pokud okapový chodník bude na pozemku města, tak tento raději odprodat investorovi. 
 
Přijaté usnesení: 17/2012 - RM souhlasí s návrhem vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení 

akce „Komerční a obytný objekt ul. Brněnská/Tyršova, Kuřim“ se změnami dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (J. Koláček, Z. Kříž). 
 
 
 

17. „Obchodní prostory Kuřim, při ul. Tyršova“ - vyjádření k projektové 
dokumentaci pro územní řízení 
(Příloha č. 17, 17A - F, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Investor ALING s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, Brno, podal žádost o vyjádření k projektové dokumentaci 
(PD) pro územní řízení „Obchodní prostory Kuřim, při ul. Tyršova“, obchodní prostory jsou umístěny na 
pozemku p. č. 2615/9 (vlastník město Kuřim), k. ú. Kuřim. 
Projektová dokumentace řeší: 

- obchodní prostory 
- napojení na inž. sítě (vodovodní řad, kanalizační stoka, plynovod, el. energie, sdělovací kabely) 

Vyjádření odboru majetkoprávního: 
Návrh stavby je větší rozlohy oproti původnímu záměru. 
Pozemek p. č. 2617, k. ú. Kuřim, je ve vlastnictví ČR. V KN bylo právo hospodaření zapsáno pro MěNV 
Kuřim. Od 4. 1. 2012 je pozemek v katastru nemovitostí zaplombován a ve správním řízení je řešeno právo 
hospodaření. Předpokládáme, že bude svědčit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je 
účastníkem řízení. 
Vodovodní řad vede přes pozemky ve vlastnictví města Kuřimi, nebude-li město vlastníkem, je nutno zřídit 
úplatné věcné břemeno před vydáním stavebního povolení. 
Kanalizační stoka vede přes soukromé pozemky p. č. 2629/10, 2629/6 – před vydáním stavebního povolení 
je nutno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch budoucího vlastníka 
kanalizační stoky (město Kuřim) a provozovatele (BVK, a.s. Brno). 
Plynovod a sdělovací kabely vedou přes pozemky ve vlastnictví města Kuřimi, město Kuřim nebude 
vlastníkem plynovodu a sdělovacích kabelů, pro uložení plynovodu je nutno zřídit úplatné věcné břemeno 
před vydáním stavebního povolení, pro sdělovací kabely je nutno zřídit úplatné věcné břemeno před 
vydáním územního rozhodnutí. 
Na části pozemku p. č. 2615/9, které navrhuje investor ponechat ve vlastnictví města Kuřimi je umístěn 
sloup VN a trafostanice. Tuto část pozemku navrhujeme prodat investorovi nebo zřídit úplatné věcné 
břemeno. 

Vyjádření odboru životního prostředí: 
 Požadujeme smluvně řešit, aby se investor nebo budoucí provozovatel objektu zavázal k sečení 

bezprostředně souvisejících pozemků (zbytek p. č. 2615/9, 2617). 
 Na každé 4 parkovací stání požadujeme navrhnout výsadbu 1 stromu v místě parkoviště. 
 Projekt neřeší třídění odpadu (sklo, papír, plasty). Nutno projekt doplnit a projednat s OŽP. 
Vyjádření odboru investičního a reg. rozvoje: 

V současné době bylo dokončeno projednávání změny č. XII ÚPN SÚ Kuřim, návrh na vydání změny č. 
XII bude předložen Zastupitelstvu města 24. 1. 2012. Po vydání změny bude možné povolit výstavbu 
obchodních prostor na tomto pozemku. 
Návrh prodloužení komunikace směrem k ul. Pod Vinohrady dle studie zpracované Ing. Jarolímem je 
zakreslen do dokumentace. 
Pro část pozemku p. č. 2615/9, která zůstane ve vlastnictví města, musí zůstat vedení veřejného osvětlení 
vč. ochranného pásma na pozemcích města Kuřimi, případně bude muset být zřízeno bezúplatné věcné 
břemeno. 
Ke dni kolaudace budou smlouvou darovací předány vybudované chodníky na pozemcích města Kuřimi 
městu Kuřim s podmínkou, že údržbu bude provádět majitel obchodních prostor na vlastní náklady. 
- Po dokončení stavby bude odboru investičnímu a regionálního rozvoje MěÚ Kuřim předáno zaměření 
objektu a všech nových sítí vč. přeložek v digitální podobě na CD pro doplnění technické mapy města 
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Kuřimi. Zaměření bude zapracováno do stávajícího polohopisu a výškopisu města Kuřimi. Podklady 
poskytne na vyžádání firma Hrdlička spol. s r.o., Ing. Martina Poláková, tel. 724 176 987. 

Vyjádření komise stavební 4. 1. 2012: 
Komise stavební nemá námitek s předloženým záměrem výstavby obchodního domu KIK. 

Celá dokumentace je k nahlédnutí na odboru investičním a reg. rozvoje. 
Přílohy: - situace se zakreslením do katastrální mapy, koordinační situace 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – bude tam umístěna autobusová zastávka? 
Ing. O. Štarha – nebude. Vyjádření zatím nemáme písemně. 
Z. Kříž – inženýrské sítě vést v místech, kde to nebude vadit (např. do budoucna je plánován přejezd přes most). 
Ing. O. Štarha – připomínky odborů budou zapracovány do podmínek smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 18/2012 - RM souhlasí s návrhem vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení 

akce „Obchodní prostory Kuřim, při ul. Tyršova“. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

18. Přechod pro chodce, ul. Legionářská u DDM - smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 17. 2. 2012 je poslední termín podání žádosti o dotace na Státní fond dopravní infrastruktury. Město Kuřim 
plánuje požádat o dotaci na úpravy přechodu pro chodce na ul. Legionářská u domu dětí a mládeže. Projektová 
dokumentace pro stavební povolení je zpracována, probíhají jednání o budoucím majetkoprávním vypořádání 
k dotčeným stavbám a pozemkům. S Jihomoravským krajem se řeší uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemku parc. č. 1311/1 pro umístění přípojky NN, osvětlení přechodu, sloupu veřejného osvětlení, 
středového dělícího ostrůvku. Další smlouvy jsou řešeny s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a s fyzickými osobami. 
Jihomoravský kraj zpracoval návrh smlouvy, odbory města Kuřimi tuto smlouvu připomínkovaly. Do Rady 
Jihomoravského kraje, která zasedá dne 2. 2. 2012 bude předložena tato smlouva ke schválení. 
Věcné břemeno je navrženo uzavřít úplatně za celkovou částku 6.000,- Kč bez DPH, finanční plnění bude po 
dokončení stavby. 
Přílohy: návrh smlouvy, situace. 
 
Z jednání odešel Ing. O. Štarha. 
 
Přijaté usnesení: 19/2012 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v uložení přípojky NN, osvětlení přechodu, sloupu veřejného osvětlení, 
středového dělícího ostrůvku na pozemku parc. č. 1311/1, k. ú. Kuřim, obec Kuřim, za 
jednorázovou úhradu v celkové výši 6.000,- Kč bez DPH s Jihomoravským krajem, 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Náklady na zřízení věcného břemene ponese Město 
Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

19. Informace k problematice novelizací zákona o loteriích a zákona 
o místních poplatcích ve vztahu k metodické činnosti Ministerstva vnitra 
ohledně zpoplatnění hazardu 
(Příloha č. 19, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. A. Varmužka) 
 
(doplněno poznámkami OF)   
 
Zákonem č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo k podstatným změnám v úpravě možnosti obcí regulovat či 
úplně zakázat obecně závaznou vyhláškou provozování vyjmenovaných loterií a jiných podobných her a dále 
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v úpravě zpoplatnění výherních hracích přístrojů a jiných zařízení. V některých částech nabyla novela účinnosti 
již 14. 10. 2011, ve zbývajících částech pak 1. 1. 2012. 
 
I. V oblasti regulace hazardu formou obecně závazných vyhlášek došlo zejména k: 

• úpravě definic pojmů v § 2 zákona o loteriích – účinnost od 1. 1. 2012 (VHP x VLT) 

• úpravě zák. zmocnění § 50 odst. 4 zákona o loteriích – účinnost od 14. 10. 2011 – rozšířen předmět možné 
regulace o § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona 
o loteriích. 

(Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry podle § 2 ( VHP a další) a § 50 odst. 3 mohou 
být provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých místech a v 
jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her zakázáno, nebo úplně zakázat 
provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce. Na povolení, která byla vydána 
podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. 
lednem 2012, se zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014; totéž platí 
pro ustanovení § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012. 
Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem 31. 
prosince 2014, budou-li tyto loterie a jiné podobné hry provozovány v rozporu s obecně závaznou vyhláškou 
obce nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném 
od 1. ledna 2012.) 

• zrušení zák. zmocnění v § 17 odst. 11 zákona o loteriích – účinnost od 1. 1. 2012 

• stanovení nové povinnosti obcím v § 50 odst. 7 zákona o loteriích - informovat Ministerstvo financí o přijetí 
obecně závazných vyhlášek dle § 50 odst. 4 – účinnost od 1. 1. 2012. 

II. Zpoplatn ění hazardu 
Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách 
daňových a pojistných zákonů (Poslaneckou sněmovnou schváleném ve znění pozměňovacích návrhů Senátu 
dne 20. prosince 2011, prezidentem republiky podepsaném dne 27. prosince 2011 a ve Sbírce zákonů 
vyhlášeném dne 30. 12. 2011 v částce 158) však došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke  zrušení ust. § 1 písm. g) a 
§ 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o místních 
poplatcích“), tedy možnosti obcí zavést svými obecně závaznými vyhláškami výše uvedený místní poplatek za 
provozovaný výherní hrací přístroj. 
  
Od 1. 1. 2012 tedy již obce nejsou oprávněny zpoplatnit provoz žádných výherních hracích přístrojů. 
 Nicméně možnost obcí zavést na svém území formou obecně závazné vyhlášky místní poplatek za provozovaný 
výherní hrací přístroj je znovu předpokládána v rámci projednávané novely zákona o místních 
poplatcích (sněm. tisk č. 337),která se dotýká zejména změny místního poplatku dle § 10b  za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dne 7. prosince 2011 
prošel tento návrh zákona (sněm tisk č. 337)obecnou i podrobnou rozpravou, načež však ve 3. čtení, které se 
uskutečnilo dne 16. prosince 2011, byl v souladu s § 95 odst. 2 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny podán 
a následně schválen návrh na opakování 2. čtení. Další projednání nebylo dosud na stránkách Poslanecké 
sněmovny avizováno. 
 
Závěr:  
Obce s účinností od 1. 1. 2012 pozbyly oprávnění zavést a následně vybírat na svém území místní poplatek 
dle § 10a zákona o místních poplatcích. 
Dosavadní obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích se tak stávají v částech upravujících tento 
místní poplatek neaplikovatelnými.  
V rámci metodického působení proto Ministerstvo vnitra doporučuje uvedené obecní předpisy, resp. 
jejich příslušné části týkající se místního poplatku dle § 10a zákona o místních poplatcích zrušit, neboť 
daně a poplatky dle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod ukládat jen na základě zákona. 
 
Další informace k novele loterijního zákona (OF): 
VHP budou dle novely loterijního zákona zpoplatněny na základě odvodu z výtěžku, který budou firmy hradit 
FÚ. 
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Sazba odvodu činí: 
e) 20 % pro poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 
zařízení, 
f) 55 Kč pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 
zařízení. 
Odvodovým obdobím je kalendářní rok. 
Odvodové přiznání se podává nejpozději do 2 měsíců po uplynutí odvodového období. 
Odvod z loterií a jiných podobných her se platí prostřednictvím čtvrtletních záloh na odvod, které se spravují 
jako daň podle daňového řádu.   
Část odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení je z 
a) 20 % příjmem státního rozpočtu a 
b) 80 % příjmem rozpočtů obcí. 
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu podle odstavce 1 písm. b) jednotlivého poplatníka 
odvodu, se stanoví v závislosti na poměru průměrného počtu povolených přístrojů a zařízení tomuto poplatníkovi 
umístněných na území dané obce v jednotlivých dnech odvodového nebo zálohového období k celkovému 
průměrnému počtu povolených přístrojů a zařízení tomuto poplatníkovi v těchto dnech. 
 
S informací k problematice novelizace zákona o loteriích a zákona o místních poplatcích se radní 
seznámili. 
 
 
 

20. Vyčlenění částky do 100.000,- Kč na audit společností Wellness Kuřim 
s.r.o. a Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. 
(Příloha č. 20, předkládá J. Koláček) 
 
Navrhuji vyčlenění částky do 100.000,- Kč na audit společností Wellness Kuřim s.r.o. a Centra technických 
služeb Kuřim s.r.o. 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – toto nemůže schválit RM, ale ZM. Rada města může pouze doporučit. 
PaedDr. D. Holman – ptá se, o jaký audit půjde? 
J. Koláček – jako předkladatel stahuje tento materiál z jednání s tím, že tento materiál bude předložen do ZM. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje vyčlenění částky do 100.000,- Kč na audit společností Wellness Kuřim, 

Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380, a Centrum technických služeb Kuřim s.r.o., 
Jungmannova 968, Kuřim, IC 26307189. 

 
 
 

21. Cena za výrobu a vysílání televizního záznamu jednání ZM a za výrobu 
a vysílání zpravodajské smyčky v infokanále TKR Ku řim 
(Příloha č. 21, předkládá J. Koláček) 
 
Televizní záznam jednání ZM pro účely vysílání na info kanálu TKR je možné vyrobit za cenu do 100.000,- Kč 
ročně při počtu sedmi konání ZM. Proto navrhuji, aby RM doporučila ZM tuto maximální cenu. 
 
TV zpravodajství (zpravodajskou smyčku) pro účely vysílání info kanálu TKR je možné vyrobit za cenu do 
150.000,- Kč ročně při čtrnáctidenní frekvenci. Navrhuji, aby RM doporučila ZM tuto maximální cenu. 
 
Ušetřené finanční prostředky dále navrhuji použít na podporu financování péče o děti, které nebylo možné 
zařadit do MŠ Kuřim z důvodu nedostatečných kapacit, např. podporou financování dětí v soukromých MŠ. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM stanovit maximální roční cenu za natáčení a vysílání záznamu jednání 

ZM v infokanálu TKR Kuřim na 100.000,- Kč ročně. 
Hlasováno: pro 2, zdržel se 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
Usnesení nebylo přijato. 
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Návrh usnesení: RM doporučuje ZM stanovit maximální roční cenu za natočení a odvysílání TV 
zpravodajství v infokanále TKR Kuřim na 150.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 2, proti 1 (PaedDr. D. Holman), zdržel se 1 (Ing. D. Sukalovský), nepřítomen 1 (Ing. O. 
Štarha). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM podpořit spolufinancování financování nákladu na péči pro děti 

v soukromých MŠ ve výši 10.000,- Kč/ rok pro každé dítě s trvalým bydlištěm v Kuřimi 
navštěvujícím v daném roce soukromou MŠ v Kuřimi. 

Tento návrh usnesení předkladatel stáhl z jednání s tím, že tento materiál bude předložen do ZM. 
 
 
 

22. Věra Fialová – žádost o prodloužení nájmu 
(Příloha č. 22, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Věra Fialová byla dle nájemní smlouvy č. 2009/O/0067 ze dne 23. 12. 2009 nájemcem nebytového prostoru 
umístěného ve II. NP objektu č. p. 950, ul. Jungmannova, Kuřim, a to místnosti č. 2 o celkové výměře 12,3 m2. 
Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010. Následně dodatkem č. 1 byla doba 
nájmu prodloužena do 31. 12. 2010 a dodatkem č. 2 do 31. 12. 2011. 
OMP vyzval paní Fialovou k vyklizení předmětného nebytového prostoru. Paní Fialová však nesouhlasí 
s vyklizením a i přesto, že jí skončila doba nájmu, zaplatila nájemné a paušální poplatek za služby na I. čtvrtletí 
roku 2012. Dne 16. 1. 2012 předložila žádost o prodloužení nájmu do 30. 6. 2012. Jelikož nájemní smlouva ke 
dni 31. 12. 2011 skončila, nelze vzniklou situaci již ošetřit dodatkem ke smlouvě. 
OMP doporučuje vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na pronájem předmětného 
nebytového prostoru. 
 
Přijaté usnesení: 20/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 2 o výměře 12,3 m2 

umístěného v II. NP objektu č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi paní Věře Fialové, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, Brno, IČ 18141544, na dobu určitou do 30. 6. 2012 za 
nájemné ve výši 124,10 Kč/m2/měs. + paušální poplatek na služby ve výši 70,- Kč/m2/měs. 
+ 20 % DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

23. Přechod pro chodce, ul. Legionářská u DDM - smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2023/3 v majetku 
ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, 23C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Dne 17. 2. 2012 je poslední termín podání žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Město 
Kuřim, OIRR zpracovává podklady pro podání dotace na úpravy přechodu pro chodce na ul. Legionářská 
u domu dětí a mládeže. Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracována, probíhají jednání 
o budoucím majetkoprávním vypořádání k dotčeným stavbám a pozemkům. 
Dle požadavku Státního fondu dopravní infrastruktury je nezbytné doložení souhlasu se stavbou a budoucího 
majetkoprávního vypořádání s ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových min. formou smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2023/3. 
Návrh předkládané smlouvy se týká souhlasu s umístěním a provedením stavby „Přechodu pro chodce na ul. 
Legionářská u DDM v Kuřimi“ a zřízení věcného břemena za účelem umístění přípojky NN pro osvětlení 
přechodu. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena nejméně ve výši, která je v daném místě a čase 
obvyklá a stanovena v souladu se zákonem. Smlouva byla projednána s majetkoprávním odborem. 
Závěrem ještě uvádíme, že pro závěrečné vyhodnocení stavby je potřeba doložit majetkoprávní vypořádání 
stavby, které výše uvedená smlouva řeší jen částečně, z tohoto důvodu doporučujeme, aby město požádalo 
o převod pozemku do vlastnictví, mimo jiné i z důvodu že se částečně na pozemku nachází veřejná zeleň, 
veřejné osvětlení a chodníky. Částečně do pozemku zasahuje krajská silnice. 
Přílohy: smlouva + situace záboru pozemku č. 2023/3 + situace KN 
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Přijaté usnesení: 21/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve 
prospěch města Kuřim, ve věci souhlasu s umístěním stavby přechodu pro chodce na ul. 
Legionářská u DDM v Kuřimi a zřízení věcného břemene za účelem uložení kabelu NN pro 
osvětlení přechodu, na pozemku parc. č. 2023/3 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví České 
republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

24. Mgr. Grabarczyková Eva – mandátní smlouva 
(Příloha č. 24, 24A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
OMP předkládá radě města ke schválení mandátní smlouvu s advokátkou Mgr. Evou Grabarczykovou, se sídlem 
Pellicova 1, Brno, IČ 71332979, ve věci zastupování Města Kuřim a poskytování úkonů právní pomoci ve 
věcech analýzy opatření obecné povahy ZÚR JMK (2011) ve vztahu k námitkám města, prosazení námitek, 
možnosti navržení dalšího postupu a poskytnutí konzultací. Předpokládaný rozsah zastupování je dle přílohy 
smlouvy odhadován na 20 – 35 hodin. 
Odměňování je součástí přílohy smlouvy: 
- právní rozbory, konzultace, analýzy – xxxx,- Kč/hod. 
- telefonické konzultace - xxx,- Kč/10 min. 
Příloha – návrh mandátní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 22/2012 - RM  schvaluje uzavření mandátní smlouvy s advokátkou Mgr. Evou 

Grabarczykovou, se sídlem Pellicova 1, Brno, IČ 71332979, ve věci zastupování Města 
Kuřim a poskytování právních služeb souvisejících s opatřením obecné povahy ZÚR JMK 
(2011). 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 
Ing. D. Sukalovský vyhlásil v 16,46 hod. přestávku. 
 
 
 
Ing. D. Sukalovský – nyní projednáme jednotlivé příspěvky do jednání ZM dne 24. 1. 2012. Výstupem 
bude doporučení anebo nedoporučení zastupitelstvu města. 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 16. 1. 2012 
(Příloha 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především v oblasti 
investiční a majetkové. 
U usnesení č. 1067/2007 žádá investor o prodloužení termínu předání do 30. 9. 2012. Z tohoto důvodu 
navrhujeme posunutí termínu plnění usnesení. 
U usnesení č. 1058/2010 navrhujeme prodloužení termínu plnění do 31. 7. 2012 z toho důvodu, že dosud nebyla 
ze SFŽP městu zaslána smlouva o poskytnutí dotace. 
Příloha: nesplněné úkoly do 16. 1. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 23/2012 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM k  16. 1. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

2. Manž. Kučerovští x město Kuřim – směna pozemků v lokalitě Díly za sv. 
Janem 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová, Mgr. P. Kavka) 
 
ZM dne 13. 12. 2011 schválilo tento záměr na směnu pozemků: 
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1187/2011 
ZM schvaluje záměr na směnu pozemků parc. č. 2645 o vým. 1 246 m2 a parc. č. 4487/3 o vým. 419 m2 (vlastník 
město Kuřim) za část pozemků parc. č. 4487/1 a 4487/42 o vým. cca 1.200 m2 a parc. č. 2642/551 o vým. 863 m2 
(vlastník manž. Kučerovští, trvale bytem Brno) vše v k. ú. Kuřim – dle přílohy C, bez cenového vyrovnání, za 
splnění odkládacích podmínek dle přílohy D. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy budou hrazeny dle 
zákona. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn. 
 
Ještě na jednání ZM se pan Kučerovský vyjádřil, že zbývající části  pozemků parc. č. 4487/1 a 4487/42 vše 
v k. ú. Kuřim je ochoten městu prodat za cenu 800,- Kč/m2. V případě, že by se došlo ke směně pozemků dle 
záměru a zbytek by se prodával, bylo by nutné zhotovit nový GP. Jelikož pan Kučerovský má již starší GP, je 
hospodárnější připravit majetkovou transakci podle již existujícího GP. Výměry pozemků, které budou 
směňovány, zůstanou stejné. Proto se pan Kučerovský s OMP dohodl, že do směny pozemků se zahrne celá parc. 
č. 4487/1 o výměře 1 336 m2 a parcela č. 4487/42 o výměře 605 m2 v k. ú. Kuřim bude předmětem kupní 
smlouvy za cenu 800,- Kč/m2. Uzavření kupní a směnné smlouvy bude předmětem následujícího zasedání ZM. 
Při té příležitosti bude projednána i změna územního plánu vyvolaná panem Kučerovským. 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje usn. č. 1187/2011 zrušit a přijmout záměr nový. 
Příloha A – kopie katastrální mapy 
Příloha B – návrh smlouvy o budoucí směnné smlouvě 
 
Přijaté usnesení: 24/2012 - RM doporučuje ZM zrušit  usnesení ZM č. 1187/2011 ze dne 13. 12. 2011 ve 

věci směny pozemků mezi Městem Kuřim a manžely Kučerovskými, Brno, v lokalitě Díly za 
Sv. Jánem. 

 
Přijaté usnesení: 25/2012 - RM doporučuje ZM schválit záměr na směnu pozemků parc. č. 2645 o vým. 

1 246 m2 a parc. č. 4487/3 o vým. 419 m2 (vlastník město Kuřim) za pozemky parc. č. 4487/1 
o vým. 1 336 m2 a parc. č. 2642/551 o vým. 863 m2 (vlastník manž. Kučerovští, trvale bytem 
Brno) vše v k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání, za splnění odkládacích podmínek dle 
přílohy B. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy budou hrazeny dle zákona. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

3. Ing. Jiří Jahoda a Mgr. Renata Jahodová, Kuřim – žádost o odkoupení 
části pozemku 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Manželé Ing. Jiří Jahoda a Mgr. Renata Jahodová, jako vlastníci rodinného domu č. p. 497 a přidomní zahrady 
na pozemku parc. č. 2079/1 v k. ú. Kuřim, požádali o odkoupení části pozemku parc. č. 2086/1 v k. ú. Kuřim 
o výměře cca 16 m2 - vizte příloha A, B, C. 
Jahodovi chtějí předmětný pozemek koupit za účelem prodloužení zahrady u rodinného domu v souvislosti 
s připravovanou výměnou stávajícího zrezivělého oplocení. Jahodovi uvádějí, že pozemek navazující na jejich 
zahradu, jim byl v minulosti vyvlastněn z důvodu bytové výstavby na ul. Popkova. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OŽP: nemá námitek. 
OIRR: využití pozemku p. č. 2086/1 v k. ú. Kuřim je v Územním plánu sídelního útvaru Kuřim dané jako 
plocha veřejné zeleně, veřejně prospěšné stavby. Na pozemku p. č. 2079/1, k. ú. Kuřim (Jahodovi), a v místě 
rozšíření pozemku se nachází přípojka na televizní kabelové rozvody ve vlastnictví Jahodových, vedena 
z dřevěného sloupu. Na pozemku města p. č. 2086/1, k. ú. Kuřim, je nutno vytyčit kabelové rozvody, aby se 
zjistila jejich přesná poloha. OIRR doporučuje odprodej části pozemku p. č. 2086/1, k. ú. Kuřim, max. 30 cm od 
stávajícího plotu (na hranici u domu č. p. 639), nové oplocení situovat rovnoběžně s bytovým domem č. p. 999. 
KS: stavební komise doporučuje odprodej 
 
OMP: doporučuje prodat Jahodovým pozemek ve stejném režimu jako panu Neumanovi, tj. za cenu 500,-
 Kč/m2. včetně veškerých nákladů spojených s převodem pozemku. Jahodovi s výše uvedeným souhlasí. 
Příloha A – žádost Jahodových 
Příloha B – oplocení zahrady – situace stavby 
Příloha C – snímek katastrální mapy 
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Přijaté usnesení: 26/2012 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku parc. č. 2086/1 v k. 
ú. Kuřim, o výměře cca 16 m2, Ing. Jiřímu Jahodovi a Mgr. Renatě Jahodové, oba bytem 
Kuřim, xxxxxxxxxxx, za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

4. Prodej bytové jednotky č. xxxx/xx 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 13. 12. 2011 schválilo pod číslem usnesení 1170/2011 záměr 
na prodej bytové jednotky č. xxxx/xx o velikosti 3+1 s příslušenstvím umístěné v VII. NP bytového domu č. p. 
xxxx a xxxx na ulici Na Loučkách v Kuřimi manželům Monice a Jaroslavu Váňovým, trvale bytem xx xxxxxxx 
xxxx, Kuřim za cenu 1.155.000,- Kč. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 19. 12. 2011 do 9. 1. 2012 – bez připomínek. 
Příloha A – Smlouva o převodu vlastnictví bytu 
 
Přijaté usnesení: 27/2012 - RM doporučuje ZM  schválit prodej bytové jednotky č. xxxx/xx o velikosti 3+1 

s příslušenstvím umístěné v VII. NP bytového domu č. p. xxxx a xxxx na ulici xxxxxxx 
v Kuřimi, manželům Monice a Jaroslavu Váňovým, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 
za cenu 1.155.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou manželé Váňovi. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

5. Uzavření dodatku č. 10 a č. 11 ke smlouvě č. 123/2004 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. V. Indrová) 
 
ZM je předložen k  projednání návrh dodatků č. 10 a č. 11 ke smlouvě č.123/2004 o zajištění financování IDS 
JMK. 
Dodatek č. 10 řeší možnost použití celé částky 50,- Kč/ obyvatele (dle základní smlouvy) na dopravní obslužnost 
v rámci JMK. V původní smlouvě bylo 45,- Kč určeno na nadstandard a 5,- Kč na úhradu nákladů na tisk 
jízdních dokladů, vydávání knižních jízdních řádů apod. 
Dodatkem č. 11 se mění rozsah smlouvy o zajištění nadstandardu pro rok 2012 dle požadavků města Kuřimi.  
Uzavření dodatku č. 10 a č. 11 bylo projednáno v komisi dopravy dne 19. 12. 2011 a bude předloženo do jednání 
RM 18. 1. 2012. 
Financování systému IDS je složeno z těchto částí: 
1) Příspěvek města Kuřimi dle aktuálního počtu obyvatel 
Dle smlouvy č.123/2004 za rok 2012 Město Kuřim uhradí příspěvek ve výši 538.650,- Kč, který je stanoven dle 
počtu obyvatel města dle aktuálních údajů ČSÚ a částky 50,- Kč na jednoho obyvatele. Tato částka vyplývá 
z uzavřené smlouvy. 
 
2) Příspěvek za nadstandard na jednotlivých linkách, dle požadavku města 
Pro rok 2012 je navržena výše finančního příspěvku za provozování nadstandardu na požadovaných spojích 
jednotlivých linek ve výši 1.415.957,- Kč (jednotlivé podíly na linkách jsou uvedeny v příloze - dodatek č. 11). 
 
Dodatky č 10 a č. 11 lze schválit za předpokladu, že na jednání ZM dne 24. 1. 2012 budou vyčleněny 
požadované finanční prostředky v rozpočtovém provizoriu pro ORG 902 500 000 veřejná doprava v požadované 
výši. 
Příloha: dodatek č. 10 a č. 11 ke smlouvě č. 123/2004 
 
Přijaté usnesení: 28/2012 - RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě č. 123/2004 

s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, o zajištění financování systému IDS 
JMK dle přílohy. 

 
Přijaté usnesení: 29/2012 - RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě č. 123/2004 

s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, o zajištění financování systému IDS 
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JMK, kterým se zajišťuje nadstandard dopravní obslužnosti města Kuřimi pro rok 2012 ve 
výši 1.415.957,- Kč. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

6. Změna č. XII (lokality XII/1 a XII/2) Územního plánu sídel ního útvaru 
Kuřim – vydání opatření obecné povahy 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 25. 1. 2011 zadání změny č. XII Územního plánu sídelního 
útvaru (dále jen ÚPN SÚ) Kuřim. 
Popis řešených změn: 
Dílčí změna č. XII/1: plocha dopravy ul. Blanenská 
- změna využití návrhové plochy veřejné zeleně na plochu dopravy (PHM, garáže, parkování), rozloha cca 2500 
m2. Pro tuto plochu bude přípustné pouze využití plochy pro parkování – budou stanoveny nové regulativy. 
Jedná se o plochu v severní části Kuřimi na ul. Blanenská. Plocha se nachází v zastavěném území. Regulativy 
pro plochu budou převzaty z platného ÚPN SÚ Kuřim. Jedná se o pozemek ve vlastnictví města Kuřimi. 
Dílčí změna č. XII/2: prodejní plocha u prodejny PENNY 
– změna využití návrhové plochy veřejné zeleně na plochu občanského vybavení a služeb, rozloha cca 2000 m2. 
Jedná se o plochu na ul. Tyršova u prodejny PENNY, při vjezdu do Kuřimi od České. Plocha se nachází 
v zastavěném území. Regulativy pro plochu budou převzaty z platného ÚPN SÚ Kuřim. Jedná se o pozemek ve 
vlastnictví města Kuřimi. 
Dílčí změna č. XII/3: Díly za sv. Janem 
- jedná se o změnu funkčního využití části návrhové plochy sportovních a rekreačních zařízení na plochu pro 
bydlení v rodinných domech, rozloha cca 4000 m2 
- jedná se o změnu funkčního využití části plochy pro bydlení v rodinných domech na plochu pro bydlení 
v rodinných domech s možností výstavby objektu občanského vybavení (penzion, domov pro seniory, mateřská 
škola, apod.), rozloha cca 2000 m2 
Plocha se nachází v zastavitelné ploše pro bydlení v rodinných domech. Regulativy pro plochu budou převzaty 
z platného ÚPN SÚ Kuřim, případně doplněny. 
 
K návrhu změny vydaly dotčené orgány stanoviska a ostatní organizace připomínky. Námitky k návrhu změny 
nebyly podány. Stanovisko Krajského úřadu JMK bylo vydáno 21. 11. 2011. Dne 9. 1. 2012 skončila lhůta pro 
podávání námitek, připomínek k veřejnému projednání  návrhu změny č. XII ÚPN SÚ Kuřim. 
Dokumentaci změny zpracovala projekční kancelář KNESL+KYNČL, s.r.o. Brno. 
 
Na základě probíhajících jednání se soukromým vlastníkem pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem ohledně 
směny pozemků s městem Kuřim navrhuje odbor majetkoprávní vydat pouze dílčí změny XII/1 a XII/2, dílčí 
změnu XII/3 doporučuje vydat až na dalším zasedání Zastupitelstva města 20. 3. 2012, kdy bude předložen ke 
schválení směna pozemků v k. ú. Kuřim a prodej pozemku parc. č. 4487/42, k. ú. Kuřim městu Kuřim. 
Pořizovatel změny č. XII ÚPN SÚ Kuřim nemá námitek. 
Příloha: - Opatření obecné povahy + odůvodnění změny č. XII (lokality XII/1 a XII/2) 
 
Přijaté usnesení: 30/2012 - RM doporučuje ZM schválit tato usnesení: 
- ZM bere na vědomí, že k návrhu změny č. XII Územního plánu sídelního útvaru Kuřim nebyla podána žádná 

námitka. 
- ZM souhlasí se zastavením procesu pořizování změny č. XII (lokalita XII/3). 
- ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává změnu č. 
XII (lokality XII/1 a XII/2) Územního plánu sídelního útvaru Kuřim formou opatření obecné povahy. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
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7. Program podnikatelský obolus 2012 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
ZM svým usnesením č. 7/2011, ze dne 25. 1. 2011 schválilo Program podnikatelský obolus 2011. Vzhledem 
k tomu, že jeho platnost je omezená příslušným kalendářním rokem, je třeba rozhodnout o existenci či 
neexistenci Programu podnikatelský obolus v roce 2012. 
Program podnikatelský obolus existuje v našem městě od roku 1997. Zájem o něj však ze strany podnikatelů – 
fyzických osob, postupně klesá, a to i přes propagaci ve školách a sdělovacích prostředcích. V roce 2011 
uplatnili podnikatelský obolus pouze dva podnikatelé, v celkové výši 47.034,- Kč. Vývoj od roku 2000 pak 
dokládá níže uvedená tabulka.  

 
rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

počet 20 18 25 5 12 12 9 12 8 5 3 
Kč 187774 204632 175253 62014 186234 142185 109308 111852 122325 85111 44851 

 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zásadní částku v rozpočtu města, doporučujeme, aby Program podnikatelský 
obolus 2012 byl schválen. Proto předkládáme ZM ke schválení návrh písemného vyhotovení Programu 
podnikatelský obolus 2012, jehož součástí je návrh podmínek, za jakých je možné podnikatelský obolus v roce 
2012 uplatnit. 
Příloha č. – Návrh Programu podnikatelský obolus 2012 
 
Přijaté usnesení: 31/2012 - RM doporučuje ZM neschválit Program podnikatelský obolus 2012. 
Hlasováno: pro 1 (PaedDr. D. Holman), zdrželi se 3, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

8. Žádost o dotaci na revitalizaci veřejného osvětlení města z programu 
EFEKT 2012 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo státní program EFEKT 2012 na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012. Příjem žádostí o dotaci z tohoto programu je do 28. 2. 2012. Město 
Kuřim může podat žádost o dotaci z oblasti podpory Úspory energie, aktivita B. 1 Komplexní opatření ke snížení 
energetické náročnosti osvětlovací soustavy na projekt „Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi, 2. 
etapa“. Podpora je určena pro osvětlovací tělesa a řídicí systémy, nikoliv konstrukční prvky a kabeláž. Realizací 
projektu musí být dosažena úspora energie minimálně 20%. Předpokládané náklady projektu jsou cca 
2.000.000,- Kč, maximální výše dotace v tomto programu je 40% z uznatelných nákladů projektu. Přesný 
rozpočet projektu budeme mít po dokončení projektové dokumentace a energetického auditu. 
 
Přijaté usnesení: 32/2012 - RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města Kuřimi z programu 

EFEKT 2012 na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi, 2. etapa“. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

9. Žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt 
„Přechod pro chodce na ulici Legionářské u DDM v Kuřimi“ 
(Příloha č. 9, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) zveřejnil Pravidla poskytování příspěvků pro naplňování 
programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace z rozpočtu SFDI pro rok 2012. Žádosti o dotaci z tohoto programu se předkládají do 17. 2. 
2012. Odbor investiční a regionálního rozvoje připravuje náležitosti pro podání žádosti o dotaci na projekt 
„Přechod pro chodce na ulici Legionářské u DDM v Kuřimi“ . Celkové náklady projektu jsou cca 2.200.000,- 
Kč. Rozdělení celkových nákladů projektu na uznatelné (které lze v případě získání dotace financovat do výše 
70% z dotačního programu) a neuznatelné (plně hrazeny městem) v současné době ještě není projektantem 
vypracováno. Nejprve je třeba vyhodnotit a případně zapracovat do projektové dokumentace doporučení 
z konzultace k projektu na SFDI ze dne 11. 1. 2012. 
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Přijaté usnesení: 33/2012 - RM doporučuje ZM  schválit podání žádosti o dotaci města Kuřimi ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na akci „Přechod pro chodce na ulici Legionářské u DDM 
v Kuřimi“. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

10. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod na projekt „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim ze severní části města“ 
(Příloha č. 10, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod jsou ve výzvě pro oblast podpory 1. 2 Rozvoj 
dopravní obslužnosti a veřejné dopravy v termínu od 14. 11. 2011 do 14. 2. 2012 přijímány žádosti o dotaci na 
realizaci projektů se zaměřením na zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšení úrovně veřejné dopravy 
v regionu. Město Kuřim může podat žádost o dotaci na projekt „Bezbariérové zpřístupnění podchodu 
železniční stanice Kuřim ze severní části města“. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí bude požádáno 
o stavební povolení a předložena žádost o dotaci na tento projekt. Předpokládané náklady projekty jsou cca 
11.000.000,- Kč, dotace v tomto programu je ve výši 85% uznatelných nákladů projektu. Rozpočet projektu 
budeme mít po vypracování dokumentace pro stavební povolení. Předpokládá se, že realizace projektu bude 
probíhat v letech 2012 - 2014. Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je schválení podání žádosti o dotaci 
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a zajištění financování projektu zastupitelstvem 
města. 
 
Přijaté usnesení: 34/2012 - RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města Kuřimi 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Bezbariérové 
zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“ a souhlasí 
se zajištěním financování projektu v letech 2012 - 2014. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

11. Rozpočet 2012 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2012, který z velké části vychází ze schváleného rozpočtového 
provizoria. 
Podkladem pro sestavení rozpočtu je rozpočet dle jednotlivých provozních ORGů. Investiční akce budou do 
rozpočtu města zařazeny rozpočtovým opatřením č. 1. 
Při sestavování rozpočtu byl brán ohled na současnou ekonomickou situaci a probíhající krizi, a to jak na straně 
příjmové, tak především na straně výdajové. 
Oproti rozpočtovému provizoriu byl rozpočet také doplněn o přebytek hospodaření minulých let. 
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 189.894.300,-Kč, běžné příjmy činí 156.394.300,- Kč, financování 
je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 25.000.000,- Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset 
Management ve výši 8.500.000,- Kč. 
Celkové výdaje jsou narozpočtovány ve výši 189.894.300,- Kč, z toho provozní výdaje ve výši 122.056.000,- 
Kč, provozní saldo rozpočtu (rezerva, přebytek) tedy činí 57.236.300,- Kč. Výdajová strana financování 
obsahuje splátky úvěrů ve výši 10, 602 mil. Kč. Celkově je rozpočet vyrovnaný. 
 
Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši: 
ZŠ Jungmannova   4.650.000,- Kč 
ZŠ Tyršova   5.500.000,- Kč 
MŠ Zborovská   5.750.000,- Kč 
Centrum sociálních služeb  5.000.000,- Kč 
 
Tyto příspěvky jsou schvalovány jako závazný ukazatel rozpočtu a mohou být měněny pouze ve formě 
rozpočtového opatření schvalovaného zastupitelstvem. 
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Rozpočet je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, v příloze se pro větší přehlednost nachází i detailnější 
rozpis rozpočtu do úrovně ORG. Výše jednotlivých položek byla projednána se správci jednotlivých ORGů 
i řediteli příspěvkových organizací. 
 
Na úřední desce byla v zákonném termínu vyvěšena verze, která vycházela ze schváleného rozpočtového 
provizoria, ke schválení je předkládána tato aktualizovaná verze. 
 
S rozpočtem je dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna ke 
stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000,- Kč. 
Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně) 
2) změny v rozpočtu mezi ORGy v rámci oddílu schvaluje RM 
3) změny v rozpočtu mezi položkami v rámci ORGu a oddílu schvaluje vedoucí OF na návrh správce rozpočtu 
4) schválené investiční akce, příspěvky z Programu podpory, Podnikatelského obolu a schválené příspěvky ze 
ZM a RM rozepisuje do příslušných paragrafů a položek ve schválené výši vedoucí OF 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – žádá zpracovat plán investic podle vzoru zpracovaného v období r. 2005-2006. 
Ing. D. Sukalovský – hlasujme o úkolu pro odbor IRR: 
Přijaté usnesení: 35/2012 - RM ukládá vedoucímu OIRR doplnit komentáře k jednotlivým investičním akcím 

pro r. 2012. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Ing. D. Sukalovský), nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
J. Koláček – je proti výši příspěvku na vysílání KTN za 1 mil. Kč. 
Ing. D. Sukalovský – v rozpočtu může být částka vyčleněna, potom je na nás, kde stanovíme strop. 
 
Přijaté usnesení: 36/2012 - RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2012, se změnami. 
 
Přijaté usnesení: 37/2012 - RM doporučuje ZM stanovit jako závazné ukazatele rozpočtu následující 

položky: 
 ZŠ Jungmannova  4.650.000,- Kč 

ZŠ Tyršova   5.500.000,- Kč 
MŠ Zborovská   5.750.000,- Kč 
Centrum sociálních služeb 5.000.000,- Kč 

 
Přijaté usnesení: 38/2012 - RM doporučuje ZM zmocnit RM k provádění rozpočtových opatření mezi 

rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpočtových výdajů v oddíle nebo 
akci, max. však do výše 300.000,- Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi 
akcemi nebo z rezervy. (z rezervy i opakovaně na různé akce). 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

12. Rozpočtové opatření č. 1 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2012 – „investice“ pro rok 2012. 
 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2012, dle přílohy. 
RM žádá doplnění o komentáře ve smyslu usnesení č. 35/2012. 
Nebylo hlasováno. 
 
 
 

13. Zápis z jednání Výboru sportovního ze dne 6. 12. 2011 
(Příloha č. 13, 13A – F, předkládá I. Peřina, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi předkládám k projednání zápis z jednání Výboru sportovního zastupitelstva města 
ze dne 6. 12. 2011. 
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Přílohy: 
- zápis z jednání č. 9/2011 
- návrh na nový povrch 
- stanovisko výboru házené k problematice nového povrchu v nafukovací hale 

 
 
 

14. Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Předkládám Zastupitelstvu města Kuřimi přehled změn školského zákona. Změny týkající se zřizovatele škol 
a školských zařízení jsou označeny tučně. 
Přílohy: Úplné znění školského zákona (k nahlédnutí u Petry Glosové). 
Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona. 
 
Změny školského zákona od 1. 1. 2012. 
• § 
• Název §, stručný obsah změny 
• Poznámka 
 
• § 8a 
• Název a zřízení právnické osoby a org. složky státu nebo její součásti. Jedná se o "firemní" mateřské školy. 

Dle tohoto ustanovení lze za "firemní" považovat i mateřskou školu zřízenou např. pouze pro zaměstnance 
obecního úřadu, tj. pro děti zaměstnanců a nikoho jiného. 

• Firma (obec, město, kraj, ministerstvo, …) zřizující mateřskou školu sama předkládá žádost rejstříku škol 
a školských zařízení. Pro zařazenou firemní MŠ platí všechny právní předpisy, jako pro "běžnou" MŠ Do 
takto zřízené mateřské školy jsou přijímány pouze děti zaměstnanců, provoz, platby a kritéria přijetí jsou 
přizpůsobeny zaměstnancům. Jsou odlišná od "běžných" mateřských škol pro občany, ale v případě volné 
kapacity lze za předem stanovených podmínek přijmout i jiné děti, než děti zaměstnanců. 

 
• § 12 odst. 2 
• Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy. Vlastní hodnocení se stává součástí výroční 

zprávy o činnosti škol a školských zařízení. 
• Předkládá každoročně, za uplynulý školní rok, k 31. 10. ředitel školy svému zřizovateli - radě města. Zpráva 

musí být nejdříve schválena školskou radou. Výroční zprávy ze zákona nevypracovává mateřská škola. ne 
 
• § 24 odst. 2 
• V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních 

a technických, vyhlásit nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy 
s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

• Oznámení s odůvodněním vyhlášení volného dne předkládá ředitel školy vždy zřizovateli - radě města. 
Důvodem vyhlášení volného dne by neměly být navazující prázdniny nebo státní svátek. 

 
• § 29 
• Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních. Zajištění pomocí vnitřních směrnic školy 

(školní řád, bezpečnost při akcích školy, řešení kázeňských přestupků, řešení sociálně patologických jevů, 
záškoláctví, …) 

• Zajišťuje a zodpovídá ředitel školy. V případě závažnosti ředitel školy věc písemně oznámí zřizovateli 
(závažný úraz, závažné sociálně patologické jevy, záškoláctví, atd.). Závažné problémy např. s docházkou 
žáka do školy nebo jakýmkoli patologickým jevem u dětí, oznámí ředitel školy pracovnici OSV- OSPOD 
nebo kontaktuje specialistu na tyto jevy a spolupracuje s nimi. 

 
• § 34 odst. 8 
• Organizace předškolního vzdělávání. Ustanovení se konkrétněji zabývá problematikou přijímání dětí do 

"firemních" mateřských škol. 
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• Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců 
zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se nevztahují 
pravidla jako pro "běžnou" mateřskou školu a o přijetí rozhoduje ředitel mateřské školy na základě kritérií 
stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, v ostatních případech rozhoduje na 
základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy. 

 
• § 119 
• Zařízení školního stravování. Upravuje vaření ve školních kuchyních základních škol v době prázdnin.  
• Nově může zařízení školního stravování poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin. To 

dosud nebylo možné, což komplikovalo provoz škol, např. stravování žáků ve školní družině v době provozu 
o prázdninách nebo zajištění stravování dětem v mateřské škole pokud jim vařila školní kuchyně základní 
školy. 

 
• § 123 odst. 2 
• Úplata za vzdělávání a školské služby. Upravuje úplatu v posledním roce předškolního vzdělávání pro děti 

s odkladem povinné školní docházky. 
• Nově platí, že předškolní vzdělávání v posledním roce mateřské školy je zdarma nejvýše po dobu 12 měsíců. 

V případě odkladu povinné školní docházky je tento další rok již zpoplatněn. Toto neplatí v případě dětí se 
zdravotním postižením. 

 
• § 166 
• Ředitel školy a školského zařízení. Upravuje jmenování a odvolávání ředitele školy a školského zařízení. 
• Ředitelem školy může být jmenován pouze ten, který splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy. 

Na pracovní místo ho jmenuje zřizovatel školy na základě jim vyhlášeného konkursního řízení na období 6 
let. V průběhu posledních 6 měsíců tohoto období, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může 
zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to 
nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou ČŠI nebo školská rada. 
Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele 
školy nebo školského zařízení o dalších 6 let. Zřizovatel odvolá ředitele v případě: pozbytí některého 
z předpokladů pro výkon činnosti ředitele, nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení získání 
odborné kvalifikace, nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol, 
z důvodu organizačních změn, jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa ředitele. Ředitele 
může zřizovatel odvolat z vedoucího pracovního místa v průběhu doby trvání pracovního poměru na dobu 
určitou z důvodů: závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činnosti, úkolů 
a pravomocí, které bylo zjištěno zejména inspekční činností ČŠI nebo zřizovatelem, na návrh školské rady 
nebo ČŠI. Pravidla konkursního řízení stanovuje MŠMT prováděcím právním předpisem. 

 
• § 167 
• Školská rada. Ustanovení upřesňují volbu, jmenování a členství ve školské radě. 
• Školská rada zůstává ze zákona povinná u ZŠ, SŠ a VOŠ. MŠ školskou radu nemá. Zřizuje ji zřizovatel školy 

nebo školského zařízení. Jmenuje jednu její třetinu, druhou volí pedagogický sbor školy z vlastních řad a třetí 
volí zákonní zástupci žáků. Nově školská rada podává návrh na odvolání ředitele a na vyhlášení konkursu na 
ředitele školy. 

 
• Přechodná ustanovení k novele školského zákona. 
• Řediteli příspěvkové organizace, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnost ředitele školy 

nepřetržitě po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance 
dne 31. 7. 2012. Zřizovatel může rozhodnout takto: nejpozději do 30. 4. 2012 může zřizovatel vyhlásit 
konkurs nebo konkurs nevyhlásí a prodlouží řediteli školy dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou 
o dalších 6 let (viz výklad přechodného ustanovení v příloze). 

 
 
 

15. Lenoxa a.s. – dražba kotelen, využití předkupního práva 
(Příloha č. 15, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka, Ing. D. Sukalovský a S. Bartoš) 
 
Společnost LENOXA a.s., se sídlem Bukovského 222/4, Liberec, IČ 25004034, která zajišťovala ve městě 
Kuřimi dodávky tepla a teplé vody je na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 1. 2011 
v konkurzu. Součástí majetkové podstaty dlužníka jsou i kotelny na území města. Tyto nemovitosti jsou 
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předmětem veřejné dobrovolné dražby konané dle zákona č. 26/2000 Sb., o dražbách, která proběhne dne 
31. 1. 2012. 
Dražit se budou tyto nemovitosti: 

a) budova č. e. 1275 a č. e. 1276 vše k. ú. Kuřim. Jedná se o dvě řadové garáže zbudované 
z monolitického železobetonového prostorového odlitku, které stojí vedle sběrného dvora na ul. Sv. 
Čecha v Kuřimi. Garáže byly postaveny v roce 1987. Pozemky pod oběma garážemi jsou ve vlastnictví 
města a nejsou předmětem dražby. Vyvolávací cena obou objektů je 172.800,- Kč, dražební jistina činí 
40.000,- Kč a min. příhoz je stanoven na 10.000,- Kč. 
 
O garáže projevilo zájem CTS Kuřim s.r.o., které se zúčastní dražby jako samostatný subjekt. OMP 
doporučuje, aby se město dražby těchto nemovitostí tedy neúčastnilo. 
 

b) budova č. p. 1264 a pozemky p. č. 612/6 a 612/17 vše k. ú. Kuřim. Jedná se o provozní budovu 
průmyslové kotelny přiléhající k bytovému domu na ul. Brněnské. Objekt kotelny je jednopodlažní 
s pultovou střechou bez podsklepení. Objekt byl kolaudován v roce 1990, má sociální zázemí, je 
napojen na kanalizaci, vodovod, rozvod el. energie a plynu, ale není vytápěn. Vyvolávací cena objektu 
je 769.000,- Kč, dražební jistina činí 150.000,- Kč a min. příhoz je stanoven na 10.000,- Kč. 
 
Kotelna je stavebně v relativně dobrém stavu. Objekt zřejmě nevyžaduje okamžitý stavební zásah. Do 
objektu není postavena příjezdová cesta a je v těsném sousedství bytového domu. 
Navrhované využití: objekt občanské vybavenosti - spolková činnost (mateřské centrum, centrum pro 
seniory, klubovna pro spolky atd.), případně k pronajmutí k obdobným účelům. 
 

c) budova č. p. 1262 a pozemek p. č. 382/2 vše k. ú. Kuřim. Jedná se o provozní budovu průmyslové 
kotelny přiléhající k objektu „penzionu pro důchodce“. Objekt je jednopodlažní s pultovou střechou bez 
podsklepení. Objekt byl kolaudován v roce 1991, má sociální zázemí, je napojen na kanalizaci, 
vodovod, rozvod el. energie a plynu, ale není vytápěn. Vyvolávací cena objektu je 708.000,- Kč, 
dražební jistina činí 150.000,- Kč, min. příhoz je stanoven na 10.000,- Kč. 
 
Kotelna je stavebně v relativně dobrém stavu. Objekt zřejmě nevyžaduje okamžitý stavební zásah. 
Navrhované využití: rozšíření sociálních služeb města. 
 
Vyjádření ředitelky CSS Kuřim: Podklady pro zřízení odlehčovací služby – přechodný pobyt 
Centrum sociálních služeb Kuřim 
 
Využití budovy (kotelny) vedle DPS, Zahradní 1275, Kuřim 
 
Předpokládaný počet klientů: 12 až 15 osob 
 
Požadavky na provozní prostory: 
- Pokoje pro klienty: 2 pokoje pro 2 osoby 

3 pokoje pro 3 osoby 
- Toalety pro klienty 
- Koupelna – sprchový kout 
- Společenská místnost – bude sloužit i jako jídelna 
- Kuchyňka (pouze snídaně, svačina, večeře) 
- Úklidová místnost včetně prostoru na desinfekci podložních mís atd. 
- Sklad na inkontin. pomůcky 
- Kancelář pro vedoucí 
- Kancelář pro pečovatelky 
- Šatna pro personál 
 

d) budova č. p. 1208 a pozemek p. č. 4297 vše k. ú. Kuřim. Jedná se o provozní budovu průmyslové 
kotelny přiléhající k bytovému domu na ul. Na Loučkách. Objekt je jednopodlažní s pultovou střechou 
bez podsklepení. Objekt byl kolaudován v roce 1982, má sociální zázemí, je napojen na kanalizaci, 
vodovod, rozvod el. energie a plynu, ale není vytápěn. Vyvolávací cena objektu je 1.092.000,- Kč, 
dražební jistina činí 200.000,- Kč, min. příhoz je stanoven na 50.000,- Kč. 
 
Kotelna je stavebně v relativně dobrém stavu. Objekt zřejmě nevyžaduje okamžitý stavební zásah.  
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Navrhované využití: Nízkoprahové centrum pro mládež. O provozování takovéhoto centra má zájem 
Charita Brno (Tišnov), která podobné zařízení již provozuje v Tišnově a Lomnici u Tišnova. 
 

e) budova č. p. 1189 a pozemek p. č. 1751 vše k. ú. Kuřim. Jedná se o provozní budovu průmyslové 
kotelny v ul. U Vlečky. Objekt je přízemní s plochou střechou bez podsklepení. Objekt byl kolaudován 
v roce 1973, má sociální zázemí, je napojen na kanalizaci, vodovod, rozvod el. energie a plynu. 
Vyvolávací cena objektu je 392.000,- Kč, dražební jistina činí 80.000,- Kč, min. příhoz je stanoven na 
10.000,- Kč. 
 
Kotelna je stavebně v relativně dobrém stavu s výjimkou střechy, kterou bude potřeba okamžitě opravit 
(odhadovaná investice cca 50 tisíc Kč). 
Navrhované využití: zázemí pro městský úřad – sklad, archiv ap., příp. přestavba na garáže (3 stání). 
 

f) budova č. p. 938 a pozemek p. č. 1787 vše k. ú. Kuřim. Jedná se o provozní budovu průmyslové kotelny 
přiléhající k bytovému domu na ul. Na Královkách (kotelna nad úřadem). Objekt se skládá ze dvou 
částí – uhelny a vlastní kotelny. Bývalá uhelna se nachází v podzemním podlaží a má přístupnou 
pochozí střechu, na které je možné parkování osobních automobilů. Vlastní kotelna je umístěna 
v nadzemním podlaží, je po částečné rekonstrukci a má volnou světlou výšku 5,6 m. Objekt má sprchy 
a WC, je napojen na veřejný vodovodní řad, kanalizaci, rozvod el. energie a plynu. Topení je ústřední, 
radiátory deskové po rekonstrukci. Teplá užitková voda je z el. zásobníku. Vyvolávací cena objektu je 
1.776.000,- Kč, dražební jistina činí 300.000,- Kč, min. příhoz je stanoven na 50.000,- Kč. 
 
Do objektu zatéká střechou – pojízdným stropem uhelny. Není nutno opravit okamžitě, je možno až při 
celkové přestavbě. 
Navrhované využití: Zázemí pro městský úřad – archiv, parkoviště ve dvoře, sklad, ve sklepě lze 
vybudovat přístřeší pro bezdomovce se sociálním zázemím. V případě potřeby lze do objektu (nebo 
nástavby nad objektem) expandovat i kanceláře MěÚ. Lze případně i zřídit prostory pro spolkové 
činnosti. 

 
Pozn. Součástí všech objektů jsou komíny, které bude nutno udržovat, případně zbourat. Všechny objekty lze 
(po podrobnějším statickém posouzení) opatřit nástavbou. 
 
Ve všech kotelnách se nachází technologická zařízení, která nejsou předmětem dražby. V případě vydražení 
by bylo nutné oslovit vlastníka těchto technologií a vyzvat jej k vyklizení. Vydražitel získá kotelny tak, „jak 
stojí a leží“, tzn. zcizitel neodpovídá za jejich vady, ledaže věc nemá vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji 
má, nebo kterou si nabyvatel výslovně vymínil (§ 501 obč. zákoníku). 
V případě nabytí vlastnictví dražbou zanikají tato práva, která váznou na dražené nemovitosti: 
- zástavní práva 
- účinky nařízení výkonu rozhodnutí a exekuce 
- některé typy věcných břemen 
Dražební jistina musí být složena na účet dražební společnosti nejpozději do zahájení dražby. V případě, že 
Město Kuřim projeví zájem zúčastnit se dražby kterékoliv nabízené nemovitosti, musí ZM přijmout 
rozpočtové opatření, kterým vyčlení na nákup kotelen příslušné finanční prostředky. 
Celková výše vyvolávacích cen činí částku 4.909.800,- Kč. 
 
Předmětem dražby byl původně i spoluvlastnický podíl 2/3 na budově č. p. 1012 a pozemku p. č. 2086/2 vše 
k. ú. Kuřim (kotelna u Městské knihovny Kuřim). Po upozornění OMP, že došlo k porušení § 17 odst. 5 
(nebyl vysloven souhlas s dražbou) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, stáhl insolvenční správce 
KOPPA, v.o.s., se sídlem Hvězdná 491/21 Liberec, IČ 25428578, tuto nemovitost z dražby. Následně byl 
Městu Kuřim dne 5. 1. 2012 doručen přípis, ve kterém bylo město vyzváno k využití předkupního práva 
k předmětnému spoluvlastnickému podílu za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.366.000,- Kč. Podle  
 
 
zákona nám běží dvouměsíční lhůta k vyplacení. Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zaniká 
(§ 605 obč. zákoníku). 
OMP doporučuje předkupního práva využít a požádat o přímý prodej. Nabytí nemovitosti není ovšem 
rozpočtově kryto. Bylo by nutné přijmout rozpočtové opatření. 
 
Vyjádření ředitelky Městské knihovny Kuřim: 
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Na základě informací o veřejné dražbě majetku firmy Lenoxa bych jménem Městské knihovny oslovila Vás, 
radu města a zastupitelstvo jako zřizovatele knihovny a projevila zájem o prostory bývalé kotelny firmy 
Lenoxa na ulici Popkova. 
Důvody žádosti: 
 
1/ Městská knihovna používá ke svým účelům většinu objektu a prostor kotelny je již poslední možností k 
rozšíření. 
Současně by se vyřešil problém přívodu vody do 1. patra, kde nyní nemůže fungovat kuchyňka a sociální 
zařízení. 
 
2/ Prostory kotelny by knihovna využila především pro přesun víceúčelového sálu do přízemí. V současné 
době již přednášková místnost kapacitně nedostačuje zájemcům o kulturně-výchovnou činnost knihovny. 
Navíc není možné pořádat „zvukové“ akce v půjčovní době knihovny, takže nabídka se musí omezit pouze na 
večerní hodiny po půjčování. 
Cestopisné besedy navštěvuje v průměru 50 posluchačů. Velmi dobře byl mezi zájemci přijat cyklus 
přednášek o dějinách umění. Knihovna by měla zájem zahájit také přednášky pro seniory spojené 
s Univerzitou volného času, mohou zde probíhat jazykové kurzy apod. 
Vybavený sál (technika je zakoupená a neznamenala by žádné náklady) by bylo možné také po dohodě 
pronajímat k přednáškovým, hudebním a jiným kulturním akcím. 
 
3/ Dobrým zvykem se v knihovně stalo pořádání výstav obrazů, fotografií případně dalších výtvarných 
technik především výtvarníků kuřimského regionu. Nové větší prostory by umožnily pravidelné vernisáže 
(dnes si je vzhledem k malému prostoru můžeme dovolit pouze v omezené míře). Výhodou je také parkoviště 
před budovou kotelny. 
 
4/ Součástí činnosti knihovny je od roku 2003 regionální metodika pro okres Brno-venkov. Na tuto činnost 
je každoročně poskytovaná dotace ve výši více než 2.500.000,-- Kč. Náplň koncepce Ministerstva kultury 
zajišťují 4 pracovnice, které mají v současné době velmi stísněné pracovní podmínky. Pro uložení knižních 
fondů si knihovna pronajímá místnost od SBD Květnice. V případě získání prostor kotelny by bylo možné 
v její části vybudovat odpovídající kancelář a sklad na jednom místě. 
Za prostor využívaný pro regionální činnost by také byly po dobu činnosti tohoto oddělení knihovny hrazeny 
městu z dotace poplatky za energii a vytápění. 
 
Velkou výhodou při schválení kotelny pro knihovnu je technické zázemí knihovny, které by bylo možné bez 
větších nákladů rozšířit na nové prostory. (vytápění, rozvaděče elektro, datové sítě) 
 
Městská knihovna v souladu se svým zřizovatelem se snaží vytvářet takové podmínky pro místní občany 
a uživatele knihovny, které jim dají pocit dobré kulturní péče a profesionálního přístupu pracovníků. 
Za rok 2011 se zvýšil počet registrovaných uživatelů knihovny o 95 osob na 1520 tj. 16,4% z celkového 
počtu obyvatel. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí garáže č. e. 1275 na pozemku p. č. 4328 vše k. ú. Kuřim 

a garáže č. e. 1276 na pozemku p. č. 4329 vše k.ú. Kuřim, z vlastnictví RNDr. Jana Černého, 
nám. T. G. Masaryka 710, 468 51 Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za maximální cenu 
ve výši dle zápisu. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 1264 na pozemcích p. č. 612/6 a p. č. 612/17 vše 

k.ú. Kuřim, a pozemků p. č. 612/6 a p. č. 612/7 vše k.ú. Kuřim, z vlastnictví RNDr. Jana 
Černého, nám. T. G. Masaryka 710, 468 51 Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za 
maximální cenu ve výši dle zápisu. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 1262 na pozemku p. č. 382/2 vše k. ú. 

Kuřim a pozemku p. č. 382/2 k. ú. Kuřim, z vlastnictví RNDr. Jana Černého, nám. T. G. 
Masaryka 710, 468 51 Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za maximální cenu ve výši dle 
zápisu. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 1208 na pozemku p. č. 4297 vše k. ú. Kuřim, 

a pozemku p. č. 4297 k. ú. Kuřim, z vlastnictví RNDr. Jana Černého, nám. T. G. Masaryka 
710, 468 51 Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za maximální cenu ve výši dle zápisu. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 1189 na pozemku p. č. 1751 vše k. ú. Kuřim, 
a pozemku p. č. 1751 k. ú. Kuřim, z vlastnictví RNDr. Jana Černého, nám. T. G. Masaryka 
710, 468 51 Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za maximální cenu ve výši dle zápisu. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 938 na pozemku p. č. 1787 vše k. ú. Kuřim, 

a pozemku p. č. 1787 k. ú. Kuřim, z vlastnictví RNDr. Jana Černého, nám. T. G. Masaryka 
710, 468 51 Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za maximální cenu ve výši dle zápisu. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 k budově č. p. 1012 na 

pozemku p. č. 2086/2 vše k. ú. Kuřim, a spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 k pozemku p. č. 
2086/2 k. ú. Kuřim, z vlastnictví RNDr. Jana Černého, nám. T. G. Masaryka 710, 468 51 
Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za cenu ve výši 1.366.000,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 39/2012 - RM doporučuje ZM  schválit úplatné nabytí všech nabízených budov z vlastnictví 

RNDr. Jana Černého, nám. T. G. Masaryka 710, 468 51 Smržovka, dle zápisu, do vlastnictví 
města Kuřimi. 

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

16. Programová náplň informačního kanálu TKR – výběrové řízení 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
ZM svým usnesením č. 1171/2011 ze dne 13. 12. 2011 zrušilo výběrové řízení na dodavatele programové náplně 
informačního kanálu TKR a dalším usnesením č. 1188/2011 prodloužilo dodatkem č. 1 trvání smlouvy o dílo se 
společností Directfilm s.r.o., se sídlem Kounicova 22, Brno, IČ 47911409, která skončí dne 30. 4. 2012. V této 
souvislosti je nutné vyhlásit nové výběrové řízení. 
Hodnotící komise bude mít pět členů – 4 odborníci + 1 člen zastupitelstva. 
Komise pro otevírání obálek bude mít tři členy. 
Návrh členů jednotlivých komisí bude předložen dodatečně. 
Příloha č. 1 – výzva k podání nabídky 
Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – žádá, aby tajemnicí komise byla Mgr. A. Zimmermannová. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje text výzvy k podání nabídky na zakázku – Programová náplň informačního 

kanálu TKR Kuřim a jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a členy 
a náhradníky hodnotící komise dle zápisu. 

RM o doporučení nehlasovala. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,44 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk K říž 
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V Kuřimi dne 20. 1. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 11. 1. 2012 
2, 2A,   Ing. Milan Pangrác – smlouva o právu k provedení stavby 
2/1, 2/1D, 2B, 2C Pozemek p. č. 3109/1, k. ú. Kuřim – souhlas se zbudováním lesní cesty 
3   Movsisyan Marija – zpětvzetí žádosti o výměnu bytu 
4   Miloslav Pokorný - objekt sociálního bydlení 
5   Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2012 
6, 6A   Pronájem reklamní plochy na silničním zábradlí 
7, 7A, 7B  Tržní řád – návrh na zrušení  
8, 8A, 8B Ukončení smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0007 dohodou smluvních stran uzavřené 

podle ustanovení § 51 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a 
podle vyhlášky č. 182/1992 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a 
zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, městem Kuřimí a 
MUDr. Ivem Srnou s účinností od 1. 7. 2009 

9   Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2011 
10   Rozšíření provozních prostor Centra sociálních služeb Kuřim 
11   Zápis z jednání komise dopravy dne 19. 12. 2011 
12, 12A   Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
13, 13A   Zápis komise stavební ze dne 4. 1. 2012 
14   Spolupráce při vzniku Kompenzačního fondu 
15   Různé - Přehled strategických smluv 
16, 16A, 16B „Komerční a obytný objekt ul. Brněnská/Tyršova, Kuřim“- vyjádření k projektové 

dokumentaci pro územní řízení  
17, 17A – E „Obchodní prostory Kuřim, při ul. Tyršova“- vyjádření k projektové dokumentaci pro 

územní řízení  
18, 18A, 18B Přechod pro chodce, ul. Legionářská u DDM - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene 
19 Informace k problematice novelizací zákona o loteriích a zákona o místních 

poplatcích ve vztahu k metodické činnosti Ministerstva vnitra ohledně zpoplatnění 
hazardu 

20 Vyčlenění částky do 100.000,- Kč na audit společností Wellness Kuřim s.r.o. 
a Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. 

21 Cena za výrobu a vysílání televizního záznamu jednání ZM a za výrobu a vysílání 
zpravodajské smyčky v infokanále TKR Kuřim 

22   Věra Fialová – žádost o prodloužení nájmu 
23, 23A, 23B, 23C Přechod pro chodce, ul. Legionářská u DDM - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na pozemku parc. č. 2023/3 v majetku ČR, Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 

24, 24A   Mgr. Grabarczyková Eva – mandátní smlouva 
25   Žádost o povolení nákupu garáží formou dražby 


