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Z á p i s   č í s l o   5/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.02.2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 

 
Omluveni:   Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 

 PaedDr. David Holman  člen rady 
Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice 

 
 
Ověřovatel zápisu:  Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání ve 14:00 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 3  členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 

 
1.  Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 01.02.2012 
2.  Ing. Milan Pangrác – smlouva o právu k proveden í stavby 
3.  KME, spol. s r.o. – stavba „Optická trasa KME -  Kuřim, Nádražní - 

Jungmannova“ 
4.  Dospíšilová Karla – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 
4.1.  Šudoma Jaroslav a Monika – výpov ěď nájmu bytu 
4.2.  Krich Jaroslav – výpov ěď nájmu bytu 
4.3.  Macháček Ivo – výpov ěď nájmu bytu 
4.4.  Chrástová Jarmila, Št ěpánek Richard – výpov ěď nájmu bytu 
5.   Územní studie sídlišt ě Na Lou čkách Ku řim 
6.  Žádost o p říspěvek na krmivo pro asisten čního psa – Simona Kadlecová, Ku řim, 

xxxxxxxxxx 
7.   Žádost o p říspěvek - NIPI 
8.  Termín podávání žádostí o p řijetí dít ěte k p ředškolnímu vzd ělávání a návrh 

kritérií pro p řijímání 
9.  Povolení výjimky z po čtu d ětí v Mate řské škole Ku řim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, p říspěvkové organizaci 
10.  Novela § 166 školského zákona o jmenování a od volávání ředitele školy, 

školského za řízení 
11.   Zpráva o činnosti odboru správního a vnit řních v ěcí za rok 2011 
12.  Zpráva o činnosti Odboru dopravy za rok 2011 
13.   Závěry komise pro životní prost ředí 
14.   Informace o jednání Komise Zdravého m ěsta Rady m ěsta Ku řimi 
15.   Zápis z jednání komise dopravy dne 23.01.2012  
16.   Informace do RM konané 08.02.2012 
17.  Smlouva o použití p řidělených prost ředků pro zabezpe čení regionálních funkcí 
18.  Přechod pro chodce, ul. Legioná řská u DDM - smlouva o smlouv ě budoucí 

o zřízení věcného b řemene na pozemku parc. č. 1311/1 v majetku 
Jihomoravského kraje 

19.   Centrum technických služeb s.r.o. – pronájem nemovitostí na ul. Sv. Čecha 
20.  Dohoda o zajiš ťování výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomor avském 

kraji 
21.  Oprava rozvad ěče a kabeláže po vyho ření + dodávka 2 ks rozvad ěčů 

s podružným m ěřením 
22.   Odvolání členky stavební komise RM 
23.   Různé 
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1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 01.02.2012 
(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 01.02.2012. 
 
Přijaté usnesení: 44/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 01.02.2012. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

1. Ing. Milan Pangrác – smlouva o právu k provedení  stavby 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
RM schválila dne 13.07.2011 pod č. usnesení 315/2011 „smlouvu o právu k provedení stavby“, kdy 
stavebníkem je Ing. Milan Pangrác, bytem xxxxxxxxxx, 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: 
Z. Kříž - navrhuje změnu bodu a) ….. za dvojnásobek ceny dle znaleckého posudku, dále změny ve 
smlouvě v bodech 8 a 11. 
J. Koláček - navrhuje stáhnout materiál z jednání RM. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ing. Milanem 

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

Materiál byl p ředkladatelem stažen z jednání RM. 
 
 
 

3. KME, spol. s r.o. – stavba „Optická trasa KME - Kuřim, Nádražní - 
Jungmannova“ 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci rekonstrukce rozvodů kabelové televize položila firma KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. nové 
rozvody optického kabelu v ulicích Dr. Vališe, Komenského, Popkova, Školní a Jungmannova – viz 
příloha A. Hlavním cílem bylo optické připojení MěÚ Kuřim. Mezi KABELOVOU TELEVIZÍ CZ s.r.o. 
a firmou KME, spol. s r.o. vznikla dohoda, na základě které položila firma KME, spol. s r.o. své optické 
propojení ve stejné trase. Nyní firma KME, spol. s r.o. požádala na základě předloženého GP č. 2400-
57a/2001 (GP vzhledem k jeho rozsahu netvoří přílohu k příspěvku - je k nahlédnutí na OMP) 
o zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 1201, parc. č. 1246/5, parc. č. 1247/1, parc. č. 1449, 
parc. č. 1455/1, parc. č. 1471/1, parc. č. 1797, parc. č. 1798, parc. č. 1822/1, parc. č. 1842, parc. č. 
1858, parc. č. 1861, parc. č. 1904/1, parc. č. 1929, parc. č. 1939/1, parc. č. 1940/1 (parc. č. 1940/1 
vznikla z parc. č. 1940, jež cituje GP č.2400-57a/2011), parc. č. 2053, parc. č. 2086/1, parc. č. 2087, 
parc. č. 2291/1, parc. č. 2310/1 a parc. č. 2311 vše v k. ú. Kuřim a obci Kuřim. 
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Na základě výše uvedeného OMP doporučuje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle 
přeloženého GP č. 2400-57a/2011. 
Ocenění věcného břemene bylo dohodnuto na částku 83.820,- Kč bez DPH. 
Příloha A – situace 
Příloha B – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 45/2012 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti KME, 

spol. s r.o. se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 46994033 jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2400-57a/2011 na pozemcích par. č. 
1201, parc. č. 1246/5, parc. č. 1247/1, parc. č. 1449, parc. č. 1455/1, parc. č. 
1471/1, parc. č. 1797, parc. č. 1798, parc. č. 1822/1, parc. č. 1842, parc. č. 1858, 
parc. č. 1861, parc. č. 1904/1, parc. č. 1929, parc. č. 1939/1, parc. č. 1940/1 (parc.  
č. 1940/1 vznikla z parc. č. 1940, jež cituje GP č. 2400-57a/2011), parc. č. 2053, 
parc. č. 2086/1, parc. č. 2087, parc. č. 2291/1, parc. č. 2310/1 a parc. č. 2311 vše 
v k. ú. Kuřim, LV č. 1 a LV č. 7072, za účelem uložení optického kabelu za 
jednorázovou úhradu ve výši 83.820,- Kč bez DPH. Náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

4. Dospíšilová Karla – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Karla Dospíšilová, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, je nájemcem obecního bytu č. xxxx (2+1), 
který je umístěn v II. nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 01.11.1995 na dobu neurčitou. Dle podkladů od Správy bytů 
Kuřim, s.r.o. činil dluh paní Dospíšilové ke dni 31.12.2011 částku xxxxxx,- Kč + xxxxxx,- Kč poplatek 
z prodlení.  
Dne 25.01.2012 požádala paní Dospíšilová o uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného 
nájemného ve výši xxxxxxx,- Kč. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx,- Kč. 
 
Ve smyslu § 85 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti 
kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým 
kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 558 obč. zákoníku. 
 
Přijaté usnesení: 46/2012 - RM  schvaluje  uzavření splátkového kalendáře s paní Karlou 

Dospíšilovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh na nájemném za byt xxxxxxxxx umístěný ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu xxxxxxxxx,, ve výši xxxxxxxx Kč. Výše splátek bude činit částku 
xxxx,- Kč/měs. 

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

4.1. Šudoma Jaroslav a Monika – výpov ěď nájmu bytu 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Jaroslav a Monika Šudomovi jsou nájemci obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 2+1, který je 
umístěn ve II.NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 1816, 1817 vše 
v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 1. 9. 1993 na dobu neurčitou. 
Manželé Šudomovi neplní povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy zejména tím, že neplatí předepsané 
nájemné včetně záloh na služby. Dle podkladů od správce bytu – Správa bytů Kuřim s.r.o. – dlužili 
nájemci ke dni 31.12.2011 částku ve výši xxxxxxx,- Kč + xxxxxxx,- Kč poplatek z prodlení. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla manželům Šudomovým dána výpověď nájmu 
bytu ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) OZ. Důvodem je hrubé porušení povinností nájemců. Výpovědní 
lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena nájemcům. 
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Přijaté usnesení: 47/2012 - RM  schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxx umístěného ve II. NP 
bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxx, manželům Jaroslavu a Monice 
Šudomovým, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. 
b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

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

4.2. Krich Jaroslav – výpov ěď nájmu bytu 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Jaroslav Krich je nájemcem obecního bytu č. xxxxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve III.NP 
bytového domu č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 2104/3, 2104/2, 2104/1 
vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 7. 8. 2002 na dobu neurčitou. 
Již v roce 2010 měl pan Krich potíže s řádným placením nájmu. Dlužná částka však byla uhrazena. 
Panu Krichovi byla na základě usnesení rady města prominuta ½ poplatku z prodlení, druhou polovinu 
ve výši xxxxx,- Kč řádně uhradil na základě splátkového kalendáře. Během roku 2011 však panu 
Krichovi vznikl nový dluh ve výši xxxxxxx,- Kč + xxxxxxx,- Kč poplatek z prodlení (dle informací Správy 
bytů Kuřim, s.r.o., stav k 31.12.2011). V roce 2011 neuhradil nájemné včetně záloh na služby za 
měsíce květen, červenec, srpen a říjen. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla panu Jaroslavu Krichovi dána výpověď nájmu 
bytu ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) OZ. Důvodem je hrubé porušení povinností nájemce. Výpovědní 
lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena nájemci. 
 
Přijaté usnesení: 48/2012 - RM  schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxxx umístěného ve III. NP 

bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu Jaroslavu 
Krichovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. 
b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

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

4.3. Macháček Ivo – výpov ěď nájmu bytu 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Ivo Macháček je nájemcem obecního bytu č. xxxxxxxx o velikosti 3+1, který je umístěn v I. NP 
bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 2112/3, 2112/2, 
2112/1, vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 9. 1. 1992 na dobu neurčitou. 
Dle podkladů od správce bytu – Správa bytů Kuřim, s.r.o. – činil dluh pana Macháčka ke dni 31. 12. 
2011 částku ve výši xxxxxx,- Kč + xxxxxx,- Kč poplatek z prodlení. V letech 2008 až 2011 neuhradil 
pan Macháček vždy jeden řádný nájem včetně zálohy na služby a od roku 2009 vždy vyúčtování 
služeb. Od roku 2009 rapidně narůstá poplatek z prodlení, který v současné době tvoří více než 
polovinu dlužné částky, avšak až neplacením nájemného došlo k hrubému porušení povinností 
nájemce. 
Na každé schůzi Společenství vlastníků jednotek domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi se 
vyskytují stížnosti na adresu pana Macháčka (neprovádí úklid společných prostor, dlouhodobý 
havarijní stav bytu, zejména nevyhovující stav vodoinstalace a vstupních dveří a oken bytu). Pan 
Macháček s OMP nekomunikuje a často nepřebírá poštovní zásilky, např. výzvy k prohlídce bytu 
pronajímatelem. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla panu Ivo Macháčkovi dána výpověď nájmu 
bytu ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) OZ. Důvodem je hrubé porušení povinností nájemce. Výpovědní 
lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena nájemci.   
 
Přijaté usnesení: 49/2012 - RM  schvaluje výpověď nájmu bytu xxxxxxxxx umístěného ve I. NP 

bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx panu Ivo Macháčkovi, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) 
občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
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4.4. Chrástová Jarmila, Št ěpánek Richard – výpov ěď nájmu bytu 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Jarmila Chrástová a pan Richard Štěpánek jsou společnými nájemci (babička x vnuk) obecního 
bytu xxxxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve II. NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
na pozemcích parc. č. 1801, 1802 a 1803 vše v k. ú. Kuřim. Smlouva o společném nájmu bytu byla 
uzavřena dne 09.07.2003 na dobu neurčitou. 
Společní nájemci řádně neplní povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy zejména tím, že neplatí 
předepsané nájemné včetně záloh na služby. Dle podkladů od správce bytu – INVESTSERVIS s.r.o. – 
dluží společní nájemci ke dni 31.01.2012 částku ve výši xxxxxx,- Kč + xxxxxx,- Kč poplatek z prodlení. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla paní Jarmile Chrástové a panu Richardu 
Štěpánkovi dána výpověď nájmu bytu ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) OZ. Důvodem je hrubé 
porušení povinností společných nájemců. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého 
dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. 
 
Přijaté usnesení: 50/2012 - RM  schvaluje výpověď nájmu bytu xxxxxxx umístěného ve II. NP 

bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx paní Jarmile Chrástové 
a panu Richardu Štěpánkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 
odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

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

5. Územní studie sídlišt ě Na Loučkách Ku řim 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
OIRR připravuje poptávku pro zpracování „Územní studie sídliště Na Loučkách“ v Kuřimi. Zpracování 
studie je  
v souladu s doporučením současně projednávaného nového územního plánu města Kuřim. Územní 
studie bude pořizována za účelem jasné definice prostorové struktury zástavby a veřejných 
prostranství s důrazem na řešení dopravy. Ve studii budou vymezena veřejná prostranství včetně 
návrhu uličního profilu, prvků veřejné zeleně (zejména stromořadí úměrného měřítku zástavby 
a koordinovaného s vedením inženýrských sítí), rekreační zázemí a parkovacích stání, navrženy 
bezpečné návaznosti pro pěší na navazující komunikační systém města. 
Prakticky bude sloužit jako podklad při dalším rozhodování v daném území, jako podklad pro návrhy 
investičních akcí, a rovněž poslouží jako podklad při rozhodování v souvislosti s plánovanou celkovou 
rekonstrukcí ulice Tyršova.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o úzce specializovanou zakázku územní studie s dopravní 
problematikou, doporučuje OIRR způsob zadání VŘ formou poptávky 5 - ti doporučených 
urbanistických kanceláří,  jejichž zástupci jsou držiteli oprávnění A. 0 (autorizace se všeobecnou 
působností) nebo A. 2 (autorizace pro územní plánování) České komory architektů, bez uveřejnění 
na internetu. Jedná s o tyto urb. kanceláře:  

- atelier ERA,  
- KNESL+KYNČL s.r.o., 
- Ing. arch. David Mikulášek, 
- PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., 
- URBANISMUS, ARCHITEKTUA, DESIGN-STUDIO, spol. s r.o. 

 
Předpokládaná hodnota zakázky malého rozsahu na službu je 120 tis. Kč bez DPH. 
Vzhledem k výše uvedenému OIRR žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 
„Projekty a studie“ k čerpání celkem 150.000,- Kč. Schválený rozpočet pro letošní rok počítá pro ORG 
1008 000 000 „Projekty a studie“ s celkovou částkou 1.500.000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 51/2012 - RM souhlasí  s vyčleněním částky 150.000,- Kč z  ORG 1008 0000 00 

„Projekty a studie“ na zpracování Územní studie sídliště Loučky v Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 52/2012 - RM souhlasí  se způsobem zadání výběrového řízení pro zpracování 

„Územní studie sídliště Na Loučkách“ a to formou poptávky 5 doporučených 
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urbanistických kanceláří, které mají oprávnění  A. 0 nebo A. 2 ČKA, bez uveřejnění 
výzvy na webových stránkách města. 

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

6. Žádost o p říspěvek na krmivo pro asisten čního psa – Simona 
Kadlecová, Ku řim, xxxxxxxxxxxxxx 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá J. Koláček - 1. místostarosta, zpracovala Bc. T. Sojková) 
 
Paní Simona Kadlecová, nar. xxxxxxxxxxxx, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxx, držitelka průkazu pro 
těžce zdravotně postižené občany – ZTP/P, zcela odkázaná na invalidní vozík, podala dne 18.01.2012 
žádost o finanční příspěvek na krmivo pro svého asistenčního psa na rok 2012 vedeného pod 
tetovacím č. 13689, známka č. 156, určeného a vycvičeného pro pomoc tělesně postiženým osobám. 
Na krmivo pro asistenčního psa nelze poskytnout finanční příspěvek podle zákona č.329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ani z jiných 
dávek sociální péče a pomoci. 
Jelikož poskytnutí příspěvku na výživu pro asistenčního psa není dávkou, kterou lze poskytnout ze 
zákona, doporučuje odbor sociálních věcí poskytnout příspěvek z  finančních prostředků města 
Kuřimi, rozpočtové položky RM 9002000000, formou příspěvku ve výši 6.000,- Kč.  
V roce 2011 město poskytlo žadatelce příspěvek ve výši 6.000,- Kč. 
Příloha č. 1 : žádost p. Kadlecové 
 
Přijaté usnesení: 53/2012 - RM schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000 Kč paní 

Simoně Kadlecové, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxx, na krmivo pro asistenčního 
psa určeného a vycvičeného pro pomoc tělesně postiženým občanům. 

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

7. Žádost o p říspěvek - NIPI 
(Příloha č. 7, 7A , předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na Město Kuřim se obrátila obecně prospěšná společnost NIPI bezbariérové prostředí, se žádostí 
o poskytnutí příspěvku na činnost. Společnost poskytuje odborné konzultace v oblasti bezbariérového 
užívání staveb a žádá 5.000 Kč. 
Žádost je v příloze. 
 
Přijaté usnesení: 54/2012 - RM schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost společnosti NIPI 

bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059, 
ve výši 5.000,- Kč. 

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

8. Termín podávání žádostí o p řijetí dít ěte k p ředškolnímu 
vzdělávání a návrh kritérií pro p řijímání 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá J. Koláček – 1. místostarosta, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, předkládá ředitelka  Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka Slámová Radě města 
Kuřimi termíny  pro podávání žádostí o p řijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií  pro 
přijímání. 
Zápis do mateřské školy na školní rok 2012/2013 se bude konat na všech místech výkonu činnosti, 
05.04.2012 v dob ě od 10:00 do 17:00 hod.  Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží rodný list 
dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
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vzdělávání a evidenční list. Obojí si mohou vyzvednout na všech pracovištích mateřské školy od 
22.03.2012 do 04.04.2012 od 8:00 do 15:30 hod.  
Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou v jednotlivých budovách mateřské školy 
zveřejněny způsobem v místě obvyklým a na internetových stránkách školy a města.  
Rozhodnutí,  kterým se vyhovuje  žádosti o p řijetí dít ěte k p ředškolnímu vzd ělávání (rozhodnutí o 
přijetí), se oznamují zve řejněním seznamu d ětí, pod p řiděleným registra čním číslem, na ve řejně 
přístupném míst ě, t. j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy, a to po dobu 
15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.  
Rozhodnutí o nep řijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte 
doru čeno  doporučeným dopisem do pátku 04.05.2012 . 
 
Spolu s termínem zápisu předkládá ředitelka mateřské školy i kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2012/2013. 
Přílohy: 
1. Žádost o schválení termínu pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
2. Návrh kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín zápisu a termín vyzvednutí 
rozhodnutí o přijetí. 
 
Přijaté usnesení: 55/2012 - RM souhlasí s termíny podání žádosti o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace pro školní rok 2012/2013. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 56/2012 - RM bere na v ědomí  „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy a pro 

jejich umisťování na jednotlivá pracoviště platná pro školní rok 2012/2013“. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

9. Povolení výjimky z po čtu dětí v Mate řské škole Ku řim, Zborovská 
887, okres Brno-venkov, p říspěvkové organizaci 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá J. Koláček – 1. místostarosta, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské 
školy naplňuje se do počtu 24 dětí. Na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může 
zřizovatel školy povolit výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem + 4 děti. 
V případě nižšího počtu dětí, uhradí zřizovatel zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě 
vyššího počtu dětí musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí to být na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti. 
Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí do naší mateřské školy, žádá ředitelka školy Mgr. Lenka 
Slámová zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí (viz příloha). 
Příloha: 
Žádost o povolení výjimky. 
 
Přijaté usnesení: 57/2012 - RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí dle přílohy. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

10. Novela § 166 školského zákona o jmenování a odv olávání 
ředitele školy, školského za řízení 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá J. Koláček – 1. místostarosta, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Novela zákona č. 472/2011 Sb., která mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), upravuje jmenování a odvolávání 
ředitele školy a školského zařízení. 
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Ředitelem školy může být jmenován pouze ten, který splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele 
školy. Na pracovní místo ho jmenuje zřizovatel školy na základě jím 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. 
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 31.07.2012.  
Zřizovatel m ůže rozhodnout takto: nejpozd ěji do 30.04.2012 m ůže zřizovatel vyhlásit konkurs 
nebo konkurs nevyhlásí a prodlouží řediteli školy dobu trvání pracovního pom ěru na dobu 
určitou o dalších 6 let (viz výklad přechodného ustanovení v příloze). 
Příloha: 
Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona. 
 
 
 

11. Zpráva o činnosti odboru správního a vnit řních v ěcí za rok 2011 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, předkládá zprávu o činnosti odboru od 01.01.2011 do 31.12.2011. Ve 
sledovaném období plnil odbor správní a vnitřních věcí úkoly stanovené v souladu s organizačním 
řádem. V činnosti odboru se neprojevily žádné závažné problémy. Situaci vzniklou v důsledku 
personálních změn (ukončení pracovního poměru Mgr. Rafaje) se podařilo zvládnout vzhledem 
k vysoké odborné kvalifikaci jednotlivých pracovnic bez závažnějších problémů. Od 01.09.2011 do 
31.12.2011 byla pověřena vedením odboru správního a vnitřních věcí Mgr. Alena Zimmermannová, od 
01.01.2012 je pověřena vedením Mgr. Lenka Krejčová. 
 
V souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění, byla v roce 2011 proškolena v rámci získání 
odborné způsobilosti k výkonu činnosti matrikářky jedna pracovnice Městyse Veverská Bítýška. Dvě 
pracovnice ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim získaly odbornou způsobilost na 
úseku vidimace a legalizace. V listopadu 2011 byla Krajským úřadem Jihomoravského kraje 
provedena kontrola agendy matriky s výborným výsledkem. 
 
Stěžejním úkolem agendy evidence obyvatel bylo provedení kontroly údajů vedených v ISEO 
(Informační systém evidence obyvatel) s údaji v RÚIANU/ISÚI (Registr územní identifikace adres 
nemovitostí). Čištění dat v agendě ISEO pokračuje i v letošním roce a bezprostředně souvisí 
s reformou veřejné správy a zavedením čtyř základních registrů – registrem obyvatel, registrem osob,  
 
registrem územní identifikace a registrem práv a povinností, které budou uvedeny do provozu od 
01.07.2012. Na úseku agendy občanských průkazů a cestovních dokladů byly úspěšně dokončeny 
úpravy pracovišť e-OP, prostřednictvím kterých se od 01.01.2012 realizuje vydávání občanských 
průkazů. Nově vzniklé „problematické“ situace se aktuálně řeší s pracovníky „Hotline CDBP“. 
Pracovnice odboru se pravidelně vzdělávají a zvyšují svoji odbornou způsobilost a kvalifikovanost. 
K zajištění „provázanosti“ jednotlivých agend si předávají zkušenosti v rámci pravidelných porad 
odboru. V případě potřeby poskytují metodickou a konzultační činnost jednak obcím ve správním 
odboru ORP Kuřim, ale i mimo hranice správního obvodu (zejména agendy matrika, evidence 
obyvatel a přestupky). 
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Příloha: tabulka Činnost OSVV v letech 2008 – 2011 
 
Přijaté usnesení: 58/2012 - RM bere na v ědomí „Z právu o činnosti odboru správního a vnitřních 

věcí za rok 2011“. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

12. Zpráva o činnosti Odboru dopravy za rok 2011 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy v roce 2011 plnil úkoly v souladu s organizačním řádem a platnými zákonnými 
předpisy. 
V jeho činnosti v průběhu roku 2011 nevznikly žádné závažné problémy. Podrobnosti o celé činnosti 
odboru dopravy jsou v příloze tohoto příspěvku. 
 
Příloha: Zpráva o činnost odboru dopravy v roce 2011 s výhledem na nejdůležitější úkoly pro rok 
2012. 
 
Přijaté usnesení: 59/2012 - RM bere na v ědomí „ Zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2011“. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

13. Závěry komise pro životní prost ředí 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. Koláček – 1. místostarosta, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 16.01.2012 v 17:10 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání: 1) Zahájení (přivítání nové členky) 

2) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města 
3) Stav stromů v Kuřimi 
4) Diskuze 

 
Diskuse: 
Z. Kříž - doporučuje přednostně pokácet stromy, které šíří alergeny (břízy, černý bez, atd.), zvláště 
v areálech školních zařízení. 
 
Přijaté usnesení: 60/2012 - RM  schvaluje  závěry komise pro životní prostředí v bodě 2 a bere na 

vědomí  body 1, 3 a 4. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

14. Informace o jednání Komise Zdravého m ěsta Rady m ěsta Ku řimi 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 25.01.2012. Projednávána byla témata: 
1. Plán činnosti 2012  
2. Rok seniorů a aktivity pro seniory ve městě  
3. Informace o dalším termínu jednání Dětského parlamentu  
4. Informace o vývoji situace s umístěním mateřského centra  
5. Informace o přípravě zadání PD Společenského centra - kulturní dům 
6. Pokračování diskuse k tématu „Omezení hracích automatů“ 
 
Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 25.01.2012 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje závěry z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 

25.01.2012. 
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Starosta navrhuje zm ěnu usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 61/2012 - RM  bere na v ědomí závěry z jednání Komise Zdravého města Rady 

města Kuřimi ze dne 25.01.2012 v bodech 1 až 6. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

15. Zápis z jednání komise dopravy dne 23.01.2012 
(Příloha č. 15, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z  jednání komise dopravy ze dne 23.01.2012. 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 23.01.2012. 
 
Přijaté usnesení: 62/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání komise dopravy ze dne 

23.01.2012 a schvaluje  body č. 4, 5 a 7. dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

16. Informace do RM konané 08.02.2012 
(Příloha č. 16, vypracovala Mgr. Alena Trtílková) 
 
Z pověření tajemnice začínají probíhat práce na novém tržním řádu. Pro zcela bezproblémový průběh 
projednáváni, by bylo třeba ujasnit si a zcela jasně odpovědět na následující otázky, které by měly 
sloužit jako podklad pro jeho tvorbu: 

1) Co sleduje Město Kuřim vydáním tržního řádu – na jakou oblast se při jeho zpracování máme 
zaměřit? 

2) Jak by měl tržní řád (TŘ) regulovat sortiment zboží a který sortiment? 
3) Které další lokality (mimo uvedených v původním TŘ) by měly sloužit k prodeji a poskytování 

služeb? 
4)  Další návrhy na jeho tvorbu a doplnění. 

 
Jako základ pro jeho tvorbu byl zvolen na doporučení KrÚ JmK vzor tržního řádu, který byl předložen 
do RM dne 18.01.2012 a je volně k dispozici na stránkách KrÚ JmK. 
 
 
 

17. Smlouva o použití p řidělených prost ředků pro zabezpe čení 
regionálních funkcí 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá J. Koláček – 1. místostarosta, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Smlouva přináší finanční naplnění požadovaných regionálních funkcí knihovny a pravidla pro použití 
dotace. Tato smlouva se každoročně obnovuje. Žádám RM o schválení smlouvy na příjem částky 
2.780.000,00 Kč na činnost regionu na rok 2012. 
 
Přijaté usnesení: 63/2012 - RM  schvaluje  Smlouvu o použití přidělených prostředků pro 

zabezpečení regionálních funkcí na rok 2012. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
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18. Přechod pro chodce, ul. Legioná řská u DDM - smlouva 
o smlouv ě budoucí o z řízení věcného b řemene na pozemku parc. č. 
1311/1 v majetku Jihomoravského kraje 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Dne 17.02.2012 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. Dle požadavku Státního fondu dopravní infrastruktury je 
nezbytné doložení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 
1311/1 s Jihomoravským krajem.  Jihomoravský kraj zpracoval návrh smlouvy, odbory města Kuřimi 
tuto smlouvu připomínkovaly. Rada Jihomoravského kraje dne 02.02.2012 smlouvu schválila 
v předloženém znění – viz příloha. 
Věcné břemeno je navrženo uzavřít úplatně za celkovou částku: 

- uložení přípojky nn jednorázově za částku 4 000,- Kč bez DPH 
- umístění sloupu pro osvětlení jednorázově za částku 2.000,- Kč bez DPH. 
- umístění středového ostrůvku 62 m2 za 15,- Kč/m2/rok , tj. 930,-Kč bez DPH/rok, nejvýše však 

po dobu 5 let 
Jelikož jsme nebyli informováni o platbě za středový ostrůvek, který jsem dodatečně požadovali přidat 
do smlouvy žádá OIRR o zrušení usnesení RM č. 19/2012 ze dne 18.01.2012, které nezahrnuje 
platbu za ostrůvek. V návrhu nového usnesení jsou platby již v souladu se smlouvou schválenou 
Radou JmK. 
Přílohy: smlouva  
 
Přijaté usnesení: 64/2012 - RM ruší usnesení č. 19/2012 ze dne 18.01.2012 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 65/2012 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene spočívajícího v uložení přípojky NN a sloupu veřejného 
osvětlení za jednorázovou úhradu v celkové výši 6.000,- Kč bez DPH a umístění 
středového dělícího ostrůvku za úhradu 15,- Kč/m2/rok po dobu nejvýše 5 let, vše 
na pozemku parc. č.1311/1 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, náklady na zřízení věcného 
břemene ponese Město Kuřim. 

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

19. Centrum technických služeb s.r.o. – pronájem ne movitostí na ul. 
Sv. Čecha 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 21.12.2011 schválila pod číslem usnesení 601/2011 záměr na 
pronájem níže uvedených nemovitostí společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se 
sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou: 
a) pozemek p. č. 2900, o výměře 322 m2 Kuřim s objektem č. p. 600, vše k. ú. Kuřim – 21,- 

Kč/m2/měs. 
b) pozemek p. č. 2901/1, k. ú. Kuřim, o výměře 2026 m2 – 0,70 Kč/m2/měs. Tento pozemek bude 
částečně zastavěn kancelářskými kontejnery o celkové výměře 59 m2. 

c) pozemek p. č. 2901/2, k. ú. Kuřim, o výměře 41 m2 zastavěný plechovým skladem - 21,- 
Kč/m2/měs. 

d) část pozemku p. č. 1463, k. ú. Kuřim, o výměře 32 m2 – 21,- Kč/m2/měs. 
e) část pozemku p. č. 1463 k.ú. Kuřim o výměře 36 m2 - 5,- Kč/m2/měs. za účelem zřízení parkovacích 

stání 
f) p. č. 4280, k. ú. Kuřim, o výměře 19 m2 – 5,- Kč/m2/měs. za účelem zřízení parkovacích stání 
g) p. č. 4281, k. ú. Kuřim, o výměře 19 m2 – 5,- Kč/m2/měs. za účelem zřízení parkovacích stání 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce od 04.01.2012 do 20.01.2012. 
Proti záměru nebyla podána žádná připomínka. 
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Současné nájemní vztahy jsou ošetřeny nájemní smlouvou č. 302/2002 ve znění dodatků 1 – 3 
a smlouvou č. 23/2004 ve znění dodatků 1 - 2. OMP doporučuje tyto smlouvy ukončit dohodou ke dni 
29.02.2012 a na pronájem výše uvedených nemovitostí uzavřít jednu novou smlouvu. 
Příloha – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení:  66/2012 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 302/2002 ze dne 19.12.2002 

uzavřené se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189, jejímž předmětem je nájem kanceláří č. 
112 a č. 113 v přízemí objektu č. p. 968 (MěÚ Kuřim) o celkové výměře 48 m2, 
pozemek parc. č. 2901/1, k. ú. Kuřim o výměře 2026 m2, objekt skladovací haly č. p. 
600 s pozemkem parc. č. 2900 k. ú. Kuřim o výměře 322 m2 a objekt plechového 
skladu s pozemkem parc. č. 2901/2 k. ú. Kuřim o výměře 42 m2, dohodou ke dni 
29.02.2012. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
Přijaté usnesení:  67/2012 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 23/2004 ze dne 31.03.2004 

uzavřené se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189, jejímž předmětem je nájem místnosti č. 114 
umístěné v přízemí objektu č. p. 968 (MěÚ Kuřim) o výměře 15 m2, dohodou ke dni 
29.02.2012. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 68/2012 - RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem jsou níže 

uvedené nemovitosti, se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se 
sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou: 
a) pozemek p. č. 2900, o výměře 322 m2 Kuřim s objektem č. p. 600, vše k. ú. Kuřim 

– 21,- Kč/m2/měs. 
b) pozemek p. č. 2901/1, k. ú. Kuřim, o výměře 2026 m2 – 0,70 Kč/m2/měs. Tento 

pozemek bude částečně zastavěn kancelářskými kontejnery o celkové výměře 59 
m2. 

c) pozemek p. č. 2901/2, k. ú. Kuřim, o výměře 41 m2 zastavěný plechovým skladem 
- 21,- Kč/m2/měs. 

d) část pozemku p. č. 1463, k. ú. Kuřim, o výměře 32 m2 – 21,- Kč/m2/měs. 
e) část pozemku p. č. 1463 k. ú. Kuřim o výměře 36 m2 - 5,- Kč/m2/měs. za účelem 

zřízení parkovacích stání 
f) p. č. 4280, k. ú. Kuřim, o výměře 19 m2 – 5,- Kč/m2/měs. za účelem zřízení 

parkovacích stání 
g) p. č. 4281, k. ú. Kuřim, o výměře 19 m2 – 5,- Kč/m2/měs. za účelem zřízení 

parkovacích stání 
Nájemné bude každoročně valorizováno podle míry inflace zjištěné ČSÚ za 
předchozí kalendářní rok. 

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

20. Dohoda o zajiš ťování výkonu regionálních funkcí knihoven 
v Jihomoravském kraji 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá J. Koláček, vyřizuje V. Štěpánová) 
 
Městská knihovna Kuřim je knihovna pověřená regionálními funkcemi pro okres Brno-venkov od roku 
2003 na základě dohody mezi Jihomoravským krajem, Moravskou zemskou knihovnou a Městem 
Kuřim. Tato dohoda se každoročně obnovuje. Žádám RM o schválení dohody na rok 2012. Ze 
smlouvy nevyplývají žádné finanční závazky. 
 
Přijaté usnesení: 69/2012 - RM  schvaluje  Dohodu o zajišťování výkonu regionálních funkcí 

knihoven v Jihomoravském kraji na rok 2012 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 



 13 

21. Oprava rozvad ěče a kabeláže po vyho ření + dodávka 2 ks 
rozvad ěčů s podružným m ěřením 
(Příloha č. 21, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Při poslední kulturní akci „Mikulášská“ došlo k vyhoření přívodního kabelu a vstupů do rozváděče, 
který je majetkem města a je požíván při obdobných akcích. Vyhoření bylo způsobeno přetížením, kdy 
bylo zapojeno 43 dalších přípojných míst, na místě bylo 20 prodejců, problémy s přetížením způsobily 
spotřebiče na ohřívání potravin a svař. vína. 
Na základě doporučení projektanta elektro - ing. Hamana, o řešení této situace OIRR navrhuje, 
předělat stávající rozváděč na distribuční odkud se budou napájet další dva podružné rozváděče. 
Distribuční rozváděč bude osazen vývodkami pro připojení podružných rozváděčů ve třífázovém 
rozvodu a deseti jednofázovými samostatnými koncovými obvody s vlastním měřením a ochranou 
proti úrazu elektrickým proudem. Podružné rozváděče se pak budou moci připojit podle potřeby a 
budou také každý obsahovat deset samostatných jednofázových koncových obvodů s vlastním 
měřením a ochranou proti úrazu elektrickým proudem a dva koncové třífázové obvody s vlastním 
měřením a ochranou. Takovéto řešení je podle názoru projektanta nejefektivnější způsob jak předejít 
dalším haváriím při pořádní těchto akcí /svátek vína, mikulášská, masopust, medové dny atd./ 
Předpokládané náklady na úpravu a vestavbu na distribuční přenosný rozvaděč je 100 000,- Kč bez 
DPH. 
Předpokládané náklady na pořízení dvou ks rozvaděčů s podružným měřením jsou 100 000,- Kč bez 
DPH. 
 
Přijaté usnesení: 70/2012 - RM souhlasí  s vyčleněním částky 100 000,- Kč bez DPH z ORG 

1006 000 000 „Drobné investice“ na opravu přenosného rozvaděče vč. kabeláže 
po vyhoření. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 71/2012 - RM souhlasí  s vyčleněním částky 100 000,- Kč bez DPH z ORG 

1006 000 000 „Drobné investice“ na dodávku 2 ks přenosných rozvaděčů 
s podružným měřením pro pořádání kulturních a prodejních akcí. 

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

22. Odvolání členky stavební komise RM 
(Příloha č. 22, předkládá a zpracoval Ing. O. Štarha) 
 
Dne 01.02.2012 podala rezignaci na členství v komisi stavební RM paní Ing. Alexandra Potůčková 
(nominována za ODS). Doporučuji této žádosti vyhovět. Na uvolněné místo navrhuji pana Bohumila 
Pěluchu, který s nominací souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 72/2012 – RM bere na v ědomí rezignaci paní Ing. Alexandry Potůčkové z Komise 

stavební Rady města Kuřimi a volí  členem stavební komise pana Bohumila 
Pěluchu. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta  1. místostarosta 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
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V Kuřimi dne 09.02.2012 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
Přílohy: 
1, 1A  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 01.02.2012 
2, 2A  Ing. Milan Pangrác – smlouva o právu k provedení stavby 
3, 3A, 3B KME, spol. s r.o. – stavba „Optická trasa KME - Kuřim, Nádražní - Jungmannova“ 
4  Dospíšilová Karla – žádost o uzavření splátkového kalendáře 
  Šudoma Jaroslav a Monika – výpověď nájmu bytu 

Krich Jaroslav – výpověď nájmu bytu 
Macháček Ivo – výpověď nájmu bytu 
Chrástová Jarmila, Štěpánek Richard – výpověď nájmu bytu 

5  Územní studie sídliště Na Loučkách Kuřim 
6, 6A Žádost o příspěvek na krmivo pro asistenčního psa – Simona Kadlecová, Kuřim, 

xxxxxxxxxxx 
7, 7A  Žádost o příspěvek - NIPI 
8, 8A, 8B Termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií pro 

přijímání 
9, 9A Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-

venkov, příspěvkové organizaci 
10, 10A Novela § 166 školského zákona o jmenování a odvolávání ředitele školy, školského 

zařízení 
11, 11A  Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2011 
12, 12A  Zpráva o činnosti Odboru dopravy za rok 2011 
13, 13A  Závěry komise pro životní prostředí 
14, 14A  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
15  Zápis z jednání komise dopravy dne 23.01.2012 
16  Informace do RM konané 08.02.2012 
17, 17A  Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 
18, 18A Přechod pro chodce, ul. Legionářská u DDM - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na pozemku parc. č. 1311/1 v majetku Jihomoravského kraje 
19, 19A Centrum technických služeb s.r.o. – pronájem nemovitostí na ul. Sv. Čecha 
20, 20A  Dohoda o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji 
21 Oprava rozvaděče a kabeláže po vyhoření + dodávka 2 ks rozvaděčů s podružným 

měřením 
22 Odvolání členky stavební komise RM 


