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Z á p i s   č í s l o   9/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 21. 3. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Jiří Koláček    1. místostarosta 

Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
PaedDr. D. Holman  člen rady 

 
Mgr. A. Zimmermannová tajemnice MěÚ 

 
Omluveni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Zdeněk Kříž   člen rady 
 
 
První místostarosta zahájil jednání v 7,37 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 7. 3. 2012 
 

2.  Česká republika – zřízení věcného břemene na elektropřípojku k přechodu na ul. 
Tišnovská 

2. 1.  JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na prodloužení STL plynovodu Kuřim – lok. Kolébka, 
II. etapa 

 
3.  Bravin a Wilmar – nebytový prostor 
3.1.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
3.2.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
3.3.  Úřad práce ČR – záměr na pronájem 

 
4.  VO Na Královkách - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 

 
5.  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ Zahájení 

zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi. Název 
(předmět) zakázky:„ Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 

 
6.  Revitalizace veřejného osvětlení. Výzva k výběru zhotovitele 

 
7.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: Název zakázky: Dotační poradenství 

pro projekt „Odkanalizování města Kuřimi, ulice Hybešova a Na Zahrádkách“ 
 

8.  Dotační poradenství pro projekt „Odkanalizování města Kuřimi, ulice Hybešova a Na 
Zahrádkách“ 

 
9.  Dotační program JMK pro oblast tělovýchovy a sportu 

 
10.  BUSINESS KONTO 20 

 
11.  Výjimky z dopravního značení 

 
12.  Návrh na jmenování členů za zřizovatele do konkursní komise na pracovní místo 

ředitelky/ředitele základních škol zřizovaných Městem Kuřimí a schválení termínu 
prvního jednání konkursní komise 

 
13.  Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu školy a o přesun části rezervního 
fondu do fondu investičního 
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14.  Výroční zprávy o hospodaření za rok 2011 a návrh na rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2011 do fondů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 
15.  Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2011 

 
16.  Nabídka TV pořadu Cyklotoulky 

 
17.  Kronika města Kuřimi 

 
18.  Užití znaku města Kuřimi 

 
19.  Sportovní hala 

 
20.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

 
21.  Zápis z jednání komise dopravy dne 20. 2. 2012 

 
22.  Zápis komise stavební ze dne 22. 2. 2012 

 
23.  Závěry komise pro životní prostředí 

 
24.  Tržní řád - návrh nařízení obce Kuřim k připomínkování 

 
25.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

 
26.  Výběrové řízení na „Projekt Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 

Název (předmět) zakázky: „Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-OŽP- 2012- 01 

 
27.  Výběrové řízení na projekt „Rozšíření mokřadu za rybníkem Srpek“ a administraci 

veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Rozšíření mokřadu za rybníkem Srpek“ 

 
28. „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“ - dodatek č. 3 SOD 

 
29.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

 
30.  Různé 

 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 7. 3. 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 7. 3. 2012. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – u usnesení č. 266/2011 žádá posunout termín do 31. 8. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 106/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 7. 3. 2012 a posunuje 

termín plnění usnesení č. 266/2011 do 31. 8. 2012. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

2. Česká republika – z řízení věcného b řemene na elektrop řípojku 
k přechodu na ul. Tišnovská 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Město Kuřim vybudovalo stavbu „Přechod pro chodce na ul. Tišnovská u kostela v Kuřimi 
a autobusová zastávka „Kuřim, zámek““ dále jen „přechod na ul. Tišnovská“. 
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Stavbou přechodu byly dotčeny pozemky ve vlastnictví ČR- příslušný hospodařit s majetkem státu je 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). 
V rámci stavby byl ve vozovce postaven „ostrůvek“ včetně přisvětlení, které je řešeno osvětlenými 
majáky na ostrůvku a přídatnými světly ve vozovce. Město Kuřim se zavázalo po dokončení stavby 
uzavřít s ČR-ÚZSVM smlouvu o zřízení věcného břemene na přisvětlení přechodu – viz GP č. 2702-
33/2011 ze dne 29. 4. 2011 – viz příloha A. 
OMP předkládá RM ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČR-ÚZSVM jako 
povinným z věcného břemene a městem Kuřim jako oprávněným z věcného břemene na pozemcích 
parc. č. 432/2, 432/34 a 432/35 vše v k. ú. Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
úplatu ve výši 1.000,- Kč na dobu existence elektro přípojky. Náklady na zřízení věcného břemene 
ponese oprávněný z věcného břemene – město Kuřim. 
Cena za věcné břemeno je požadována ÚZSVM a bude hrazena z § 3639, ORG 9010000000. 
 
Příloha A – GP č. 2702-33/2011 
Příloha B – smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 107/2012 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi 

jako oprávněného z věcného břemene ve věci „zřízení a provozování elektro 
přípojky“ na pozemcích parc. č. 432/2, parc. č. 432/34 a parc. č. 432/35 vše k. ú. 
Kuřim v rozsahu podle GP číslo 2702-33/2011 ze dne 29. 4. 2011, které vlastní 
Česká republika (příslušnost hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 
Praha 2, IČ 69797111), jako povinný z věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč na dobu existence elektro 
přípojky, náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim.  

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

2. 1. JMP Net, s.r.o. – v ěcné b řemeno na prodloužení STL 
plynovodu Ku řim – lok. Kolébka, II. etapa 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost EKOPLAN, s.r.o. v zastoupení investora JMP Net, s.r.o. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou „Prodloužení STL plynovodu Kuřim – lok. Kolébka II. Etapa“. č. stavby 33518/3400378 – viz 
příloha C, D. 
Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene byla uzavřena s fy Moravská stavební – INVEST a.s., 
která byla v té době vlastníkem pozemku. Moravská stavební  - INVEST a.s. po dokončení stavebních 
prací převedla předmětné pozemky do vlastnictví města Kuřim. Z tohoto důvodu bude smlouva 
o zřízení věcného břemeno uzavřena s městem. 
OMP předkládá RM ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi fy JMP Net, s.r.o. jako 
oprávněného z věcného břemene a městem Kuřim jako povinného z věcného břemene na pozemcích 
parc. č. 3433/2, 3433/10, 3445/4, 3445/11, 3446/9 a 3448/1 vše v k. ú. Kuřim dle GP č. 2718-
108/2011. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný 
metr liniové stavby na dobu neurčitou. Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný 
z věcného břemene – JMP Net, s.r.o. Finanční úhrada za věcné břemeno ve výši 250,- Kč bez DPH 
za běžný metr liniové stavby je od města Kuřim dlouhodobě požadována. JMP Net, s.r.o. tuto cenu 
respektuje. 
 
Příloha C – GP č. 2718-108/2011 
Příloha D – smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 108/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP 

Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2718-108/2011 na 
pozemcích parc. č. 3433/2, parc. č. 3433/10, parc. č. 3445/4, parc. č. 3445/11, 
parc. č. 3446/9 a parc. č. 3448/1 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 s tím, že 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 7.555,- Kč bez DPH. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
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3. Bravin a Wilmar – nebytový prostor 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval A. Janoušková a Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim dne 3. 10. 2011 převzalo vyklizený nebytový prostor č. 847/10 umístěný v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 845 – 847 na ul. nám. Osvobození v Kuřimi. Nájemcem byl pan Martin 
Vaněk, trvale bytem xxxxxxxxxxx Tišnov, IČ 75762218. Nájemní vztah byl ukončen výpovědí z důvodu 
neplacení nájemného. 
RM vyhlásila svým usnesením č. 460/2011 ze dne 4. 10. 2011 záměr na pronájem předmětného 
nebytového prostoru. Záměr byl zveřejněn dne 6. 10. 2011 a lhůta pro podávání nabídek skončila dne 
27. 10. 2011. Do stanoveného termínu podalo své nabídky pět uchazečů. Následně byl RM předložen 
na schůzi dne 30. 11. 2011 k projednání materiál s návrhem na výběr nového nájemce. RM svým 
usnesením č. 530/2011 schválila pořadí uchazečů takto: 

1. Miloslav Kocourek, trvale bytem Dolní Loučky xx, IČ: 13379747 
2. Sdružení firem M.H.D. s.r.o. se sídlem Železná 1, Brno, IČ: 26579791 a Ladislava 

Langášková, trvale bytem Česká xx, IČ: 68112718 
3. Lukáš Burian se sídlem Brněnská 1258, Kuřim, IČ: 87041791 
4. BRAVIN GROUP s.r.o. se sídlem Svitavská 500, Blansko, IČ: 26931451 a WILMAR s.r.o., se 

sídlem Smetanova 6, Blansko, IČ: 27677575 
5. Lacinka s.r.o. Ing. Lukáš Melichárek, se sídlem Durďákova 335/27, Brno, IČ: 29200075 

 
Ihned po schválení pořadí začal OMP jednat s uchazečem, který se umístil na prvním místě, s panem 
Miloslavem Kocourkem. Pan Kocourek navrhl stavební úpravy spočívající ve výměně výloh, zazdění 
stávajícího vchodu a vybudování nového vchodu z jižní strany nebytového prostoru. Tímto zásahem 
by změnil vzhled domu a dle § 13 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění 
pozdějších předpisů, může vlastník jednotky úpravy, jimiž se mění vzhled domu, provádět jen se 
souhlasem všech vlastníků jednotek. OMP proto vypracoval seznam všech vlastníků jednotek 
bytového domu č. p. 845 – 847 na ul. nám. Osvobození v Kuřimi a požádal předsedu společenství 
vlastníků, aby tuto záležitost v domě projednal a pokusil se zajistit souhlasy všech vlastníků. 
S nespokojenými vlastníky proběhla dne 16. 1. 2012 přímo v prostoru bývalé cukrárny schůzka za 
účasti pana Kocourka a zástupce OMP. Ani po této schůzce se nepodařilo získat stoprocentní souhlas 
vlastníků se změnou vzhledu domu. Pan Kocourek tedy od svého podnikatelského záměru odstoupil, 
což dne 25. 1. 2012 potvrdil i písemně. 
 
OMP tedy následně zkontaktoval uchazeče umístěného na druhém místě, Sdružení firem M.H.D. 
s.r.o. a Ladislava Langášková. Paní Langášková zájem projevila a ponechala si lhůtu na zpracování 
propočtů investice. Dne 16. 2. 2012 však také od záměru pronajmout si tento nebytový prostor 
odstoupila. 
 
OMP ihned telefonicky kontaktoval uchazeče umístěného na třetím místě, pana Lukáše Buriana. Ten 
však sdělil, že o tento nebytový prostor již nemá zájem. Jeho písemné vyjádření však OMP dosud 
neobdržel. 
 
OMP zahájil jednání s uchazeči, kteří se umístili na 4. místě. Jednání proběhlo dne 1. 3. 2012, kde 
byly upřesněny jejich podnikatelské záměry a předložen položkový rozpočet na výměnu výloh. Dále 
předpokládají opravu podlahy v hodnotě cca 45.000,- Kč a výměnu sanitárních předmětů v hodnotě 
cca 15.000,- Kč. Veškeré investice by zájemci provedli vlastním nákladem bez nároku na úhradu 
vložených nákladů. Měsíční nájemné nabízejí ve výši 110,- Kč/m2/měs. 
 
Příloha: 
- návrh nájemní smlouvy 
- položkový rozpočet 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – je pro zrušení záměru a vyhlášení záměru za stejných podmínek. Termín do konce 
04/2012. 
 
Přijaté usnesení:  109/2012 - RM ruší  usnesení č. 460/2011 ze dne 4. 10. 2011. 
 
Přijaté usnesení:  110/2012 - RM ruší  usnesení č. 530/2011 ze dne 30. 11. 2011. 
 
Přijaté usnesení:  111/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bývalá 

cukrárna) č. 847/10 o výměře 95,30 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží 
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budovy č. p. 845 - 847 (ul. nám. Osvobození) na pozemcích p. č. 2121, p. č. 2122, 
p. č. 2123, vše k. ú. Kuřim, za nájemné min. 80,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby 
s roční valorizací na dobu neurčitou s seštiměsíční výpovědní lhůtou. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. 
Kříž). 
 
Návrh usnesení:  RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem nebytového 

prostoru č. 847/10 o výměře 95,30 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy 
č. p. 845 - 847 (ul. nám. Osvobození) na pozemcích p. č. 2121, p. č. 2122 a p. č. 
2123, vše k. ú. Kuřim, za nájemné 110,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby s roční 
valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, kdy společnými 
nájemci budou BRAVIN GROUP s.r.o. se sídlem Svitavská 500, Blansko, IČ 
26931451 a Wilmar s.r.o., se sídlem Smetanova 6, Blansko, IČ 27677575. 

O tomto návrhu usnesení se nehlasovalo. 
 
 
 

4. VO Na Královkách - Smlouva o p řipojení k distribu ční soustav ě 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková)  
 
Při pravidelné výměně elektroměru v zapínací skříni VO Na Královkách č. p. 937 bylo zjištěno, že 
hodnota jističe na faktuře neodpovídá skutečné hodnotě jističe. Je proto potřeba zajistit zvýšení 
rezervovaného příkonu z 3 x 32 A na 3 x 40 A a uzavřít novou smlouvu o připojení k distribuční 
soustavě. Podíl města na oprávněných nákladech provozovatele DS za zvýšení rezervovaného 
příkonu činí 4.000,- Kč. 
OIRR doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12021623 a úhradu za zvýšení rezervovaného příkonu ve výši 
4.000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 112/2012 - RM souhlasí  s uzavřením „ Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12021623 a s úhradou za zvýšení 
rezervovaného příkonu ve výši 4.000,- Kč“ na odběrné místo Na Královkách č. 
937, 664 34 Kuřim, se společností E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých 
Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

3.1. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Ku řim, 
družstvo 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 1 v domě xxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 113/2012 - RM  bere na v ědomí  uzavření „smlouvy o převodu členských práv 

a povinností k družstevnímu bytu“ mezi Kateřinou Uttendorfskou, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxx Brno, a manžely Jiřím a Alenou Frýbortovými, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxx Modřice, a schvaluje  budoucí pronájem bytové jednotky xxxxxxxx 
členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 
664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manželům Jiřímu a Aleně Frýbortovým, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxx Modřice. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
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3.2. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Ku řim, 
družstvo 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 1 v domě xxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 114/2012 - RM  bere na v ědomí  uzavření „dohody o převodu členských práv 

a povinností v bytovém družstvu“ mezi Petrem Schmidtem, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a Davidem Hermanem, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
Kuřim, a schvaluje  budoucí pronájem bytové jednotky xxxxxxxxxxx členům 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 
Kuřim, IČ 26277212 – Davidu Hermanovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

3.3. Úřad práce ČR – záměr na pronájem 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Úřad práce ČR má od 1. 1. 2012 pronajaté dvě kanceláře v I. nadzemním podlaží budovy Městského 
úřadu Kuřim. Na základě žádosti ze dne 6. 3. 2012 má zájem obsadit i kancelář č. 118 o výměře 15,66 
m2. Kancelář je v současné době nevyužita a ani se nepočítá s jejím využitím pro potřeby města. 
Z toho důvodu OMP doporučuje kancelář č. 118 Úřadu práce ČR pronajmout a to za stejných 
podmínek jako jsou pronajaty kanceláře č. 115 a č. 116, tj. nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měs. + 
paušální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m2/měs. + 20% DPH s roční valorizací, na dobu neurčitou, 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Vybavení nábytkem bude řešeno až v nájemní smlouvě podle 
stejného klíče jako v předchozí smlouvě. 
Před uzavřením smlouvy je nutné vyhlásit ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr na 
pronájem. 
 
Přijaté usnesení: 115/2012 - RM  schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (kancelář 

č. 118) o výměře 15,66 m2 umístěnou v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968 na 
pozemku p. č. 1742 vše k.ú. Kuřim, ve prospěch Česká republika - Úřad práce ČR, 
se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 90,- 
Kč/m2/měs. + paušální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m2/měs. + 20% DPH 
s roční valorizací, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

5. Výběrové řízení „Oprava povrch ů místních komunikací v Ku řimi 
v roce 2012“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D - OIRR-2012-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OIRR 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, 5D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců, S. Bartoš) 
 
Jedná se o výběrové řízení na postupnou celoroční opravu povrchu místních komunikací, ve výzvě 
jsou definovány nejčastější technologie oprav aplikovatelné na naše poměry, výzva pak připouští 
uzavřít smlouvu na tyto dílčí technologie s různými dodavateli. Hodnocení je navrženo podle ceny. 
OIRR doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách 
města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. 
Předpokládaná hodnota zakázky 700.000,- Kč bez DPH 
 
Příloha č. 1:  Výzva k podání nabídky  
Příloha č. 2:  Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
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Příloha č. 3:  Návrh smlouvy o dílo - z časových důvodů bude příloha doložena na jednání Rady 
Příloha č. 4:  Návrh uchazečů pro zaslání poptávky 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – do komise místo Ing. D. Ševčíkové navrhuje V. Zejdu a do náhradníků Ing. P. 
Němce, dále přesunout Ing. D. Ševčíkovou do náhradníků. Opravit datum výzvy, celé posunout 
o týden! 
 
Přijaté usnesení: 116/2012 - RM schvaluje  zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“, dále 
schvaluje  znění výzvy k podání nabídky a jmenuje  členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu se změnou. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

6. Výměna svítidel ve řejného osv ětlení - Revitalizace ve řejného 
osvětlení m ěsta Ku řim – schválení výzvy 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Na revitalizaci veřejného osvětlení vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim na rok 2012 částku 
2.000.000,- Kč podmíněně, pokud bude městu poskytnuta státní dotace z Programu EFEKT 2012. 
V případě, že bude dotace přiznána, bude nutno do 30 dnů od písemného oznámení o přiznání 
dotace doložit poskytovateli dotace zápis z vyhodnocení zadání veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, 
že oznámení o přiznání dotace se očekává v květnu 2012, doporučuje OIRR vyhlásit výběrové řízení 
na zhotovitele ještě před přiznáním dotace, pokud bude Zastupitelstvem města Kuřim 20. 3. 2012 
schváleno rozpočtové opatření na vyčlenění finančních prostředků k financování zakázky. 
OIRR doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 
zakázky Revitalizace ve řejného osv ětlení m ěsta Ku řim – 2. etapa, znění výzvy k podání nabídky, 
návrh SOD a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: Návrh SOD – z časových důvodů bude doloženo na jednání 

Návrh členů a náhradníků hodnotící komise - dtto 
 
Přijaté usnesení: 117/2012 - RM souhlasí  se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa, 
schvaluje  výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

8. Dotační poradenství pro projekt „Odkanalizování m ěsta Ku řimi, 
ulice Hybešova a Na Zahrádkách“ 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová)  
 
V souvislosti s výzvou k předkládání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro 
projekty z oblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů, plánovanou na duben-
květen 2012, byl proveden průzkum trhu pro zadání zakázky Dotační poradenství pro projekt  
„Odkanalizování m ěsta Ku řimi, ulice Hybešova a Na Zahrádkách“ . V případě uzavření smlouvy 
o dílo se společností SAGRES-EU s.r.o., se sídlem 24. dubna 374, 664 43 Želešice, IČ 29227615, 
bude finanční plnění vyplývající z nejnižší cenové nabídky 36.000,- Kč po předložení formálně 
správné žádosti o dotaci pro tento projekt a doplatek za úspěšnost 78.000,- Kč po přiznání dotace, 
celkem 114.000,- Kč.  
OIRR navrhuje vyčlenit částku 114.000,- Kč z ORG 1008 000 000 Studie a projekty na zpracování 
žádosti o dotaci pro projekt „Odkanalizování města Kuřimi, ulice Hybešova a Na Zahrádkách““. 
 
Přijaté usnesení: 118/2012 - RM souhlasí  s vyčleněním částky 114.000,- Kč na zpracování žádosti 

o dotaci pro projekt „Odkanalizování města Kuřimi, ulice Hybešova a Na 
Zahrádkách“ z ORG 1008 000 000 Studie a projekty. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
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7. Rozhodnutí o p řidělení zakázky m ěsta Ku řimi 
Název zakázky: Dota ční poradenství pro projekt „Odkanalizování 
města Ku řimi, ulice Hybešova a Na Zahrádkách“ 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi 
byl zajišťujícím odborem KÚ proveden průzkum trhu pro zadání zakázky města Kuřimi do 100.000,- 
Kč bez DPH s názvem Dotační poradenství pro projekt „Odkanalizování m ěsta Ku řimi, ulice 
Hybešova a Na Zahrádkách“ . Prostřednictvím písemného oslovení uchazečů s referencemi úspěšně 
zpracovaných žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, na projekty z oblasti podpory 
1.1 Snížení znečištění vod byly získány nabídky 4 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek je zajišťujícím odborem doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti 
SAGRES-EU s.r.o., se sídlem 24. dubna 374, 664 43 Želešice, IČ: 29227615, zastoupené: 
Bohumírem Hautem, jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 95.000,- Kč bez DPH (114.000,- Kč 
včetně DPH). 
Zajišťující odbor: kancelář úřadu 
 
Příloha č. 1: Zhodnocení získaných nabídek 
Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – doplnit do čl. VI. odst. 1 - „ splatná dle specifikace dále“. 
 
Přijaté usnesení: 119/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Dotační 

poradenství pro projekt „Odkanalizování města Kuřimi, ulice Hybešova a Na 
Zahrádkách“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností SAGRES-EU 
s.r.o., se sídlem 24. dubna 374, 664 43 Želešice, IČ 29227615, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 114.000,- Kč se změnou. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

9. Dotační program JMK pro oblast t ělovýchovy a sportu 
(Příloha č. 9, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Jihomoravský kraj na rok 2012 vyhlásil dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu „Zkvalitnění 
sportovního prostředí v Jihomoravském kraji“. O dotaci lze žádat ve třech okruzích: 
Okruh A: technické zhodnocení, opravy a údržba povrchů venkovních sportovišť, povrchů tělocvičen 
a sportovních hal. 
Okruh B: technické zhodnocení, oprava a údržba sociálních zařízení a šaten na sportovištích. 
Pořízení, technické zhodnocení, opravy a údržba vybavení sociálních zařízení šaten a sportovišť. 
Okruh C: pořízení, technické zhodnocení, opravy a údržba strojů a strojních zařízení sloužící k údržbě 
a zajištění provozu sportovišť, případně pořízení nebo opravy sportovního nářadí a náčiní pro 
celoroční činnost. 
Minimální výše dotace na jeden projekt je 20.000,- Kč, maximální 200.000,- Kč. Minimální podíl 
spoluúčasti příjemce dotace činí 40% z celkových nákladů na projekt. Každý žadatel smí předložit 
pouze jednu žádost o dotaci z tohoto programu. Žádosti o dotaci se podávají do 30. 3. 2012. 
Město Kuřim může požádat o dotaci na nákup malotraktoru sloužícího k udržování travnatých 
a ostatních ploch sportovního areálu (okruh C). Jednalo by se o repasovaný malotraktor 
v předpokládané ceně 150.000,- Kč. Požadovaná dotace bude 90.000,- Kč (60% celkových nákladů), 
spoluúčast města 60.000,- Kč (40% celkových nákladů) bude hrazena z ORGu 905300000 Sportovní 
areál. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – navrhuje počkat do jednání ZM. Pokud ZM schválí pořízení nového povrchu do 
nafukovací haly, pak by bylo lepší požádat o dotaci pro tento účel. Na obě akce dle podmínek dotace 
žádat nelze. 
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Návrh usnesení: RM souhlasí  s předložením žádosti o poskytnutí dotace z programu „Zkvalitnění 
sportovního prostředí v Jihomoravském kraji“ na pořízení malotraktoru na údržbu 
povrchu sportovního areálu. 

Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

10. BUSINESS KONTO 20 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V souvislosti se stávající fin. situací města (volné prostředky na účtech) byla odborem finančním 
zmapována situace na trhu spořících účtů vhodných pro město. Z důvodu nadstandartních podmínek 
na běžném účtu města u Komerční banky – 0,9 % p. a. se jako jediná vhodná alternativa k běžnému 
účtu jeví běžný účet u Unicredit Bank, který je úročen sazbou 1,5 %. Podmínkou banky je zůstatek ve 
výši kolem 15 mil. Kč, tato podmínka není smluvní, nicméně pokud město nebude udržovat tento limit, 
pravděpodobně by došlo ke snížení sazby. 
Pokud nebudeme uvažovat další náklady spojené s vedením účtů, měsíční rozdíl v úrokových 
příjmech činí cca 7.500 Kč. Účet je koncipován jako běžný, likvidita prostředků je tak velmi vysoká, 
ovšem v případě nepoužívání tohoto účtu budou po půl roce účtovány měsíční poplatky ve výši 279,- 
Kč za vedení účtu, které mohou atraktivitu tohoto účtu snížit. Hlavní riziko lze tedy spatřovat ve faktu, 
že nelze přesně odhadnout přesný cash flow města a v případě nedostatku volných prostředků 
nemusí být účet výhodný. 
Bližší informace o účtu samotném jsou v příloze. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – bez předložené smlouvy nelze schvalovat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy na vedení běžného účtu s UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, IČ 64948242. 
Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

11. Výjimky z dopravního zna čení 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim, obdržel žádost Města Kuřim, Energetiky Kuřim, Ing. 
Jaroslava Kleina, Zdeňka Šimana a Vladimíra Formana (dále jen žadatelé) o výjimku z dopravního 
značení. Jedná se o povolení výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka Srpek o výjimku ze zákazu 
vjezdu na komunikaci do Podlesí přes retenční nádrž. V souladu se zákonem bylo známým 
účastníkům oznámeno zahájení řízení. Všichni žadatelé doložili kladné stanovisko Policie české 
republiky, DI Brno-venkov, Rybářská 17. 
Podrobnosti o žadatelích a důvodech jsou uvedeny v příloze. 
Příloha č.: Přehled žadatelů a důvodů pro povolení výjimky z dopravního značení 
 
Přijaté usnesení: 120/2012 - RM  schvaluje  žadatelům povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech 

motorových vozidel u rybníka Srpek a dále na komunikaci do Podlesí přes retenční 
nádrž. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

12. Návrh na jmenování členů za zřizovatele do konkursní komise 
na pracovní místo ředitelky/ ředitele základních škol z řizovaných 
Městem Ku řimí a schválení termínu prvního jednání konkursní 
komise 
(Příloha č. 12, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 22. 2. 2012 vyhlásila,  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu 
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s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurs na obsazení pracovního místa 
ředitelky/ ředitele  Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace a Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 
s datem nástupu do funkce od 1. 8. 2012.  
Dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném 
znění, musí zřizovatel určit dva členy, jako své zástupce, z nich jeden je předsedou komise. 
 
Navrhujeme určit za zřizovatele dva členy KK z těchto kandidátů: 
 
Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Jiří Koláček – 1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha – místostarosta 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice MěÚ Kuřim 
PaedDr. David Holman – člen RM a zastupitel 
Mgr. Ladislav Ambrož - zastupitel 
Ing. Petr Němec - zastupitel 
Mgr. Alena Trtílková – vedoucí OŽÚ Kuřim 
další návrhy k výběru lze operativně doplnit 
 
Jeden z určených členů KK za zřizovatele je vybrán za předsedu KK. 
Všichni členové KK (7 členů) budou jmenováni následující radou města, 4. 4. 2012 (až obdržíme 
jména navržených členů KK z obeslaných organizací).  
 
Dále je třeba stanovit datum, čas a přesné místo prvního jednání KK (otevírání obálek a posuzování 
správnosti a úplnosti zaslaných požadovaných materiálů). Datum druhého jednání KK (osobní 
pohovory s uchazeči) si stanoví KK na svém prvním jednání. Toto bude obsahem pozvánky zaslané 
všem uchazečům, kteří splnili požadavky vypsaného konkursu a zaslali kompletní materiály. 
Navrhujeme radě města k výběru termín prvního jednání KK v týdnu od 14. 5. 2012 do 18. 5. 2012 
nebo od 21. 5. 2012 do 25. 5. 2012.  
Konkrétním datum prvního jednání KK je stanoveno bez usnesení , aby se v případě potřeby 
(zaneprázdněnosti některého člena KK) mohlo operativně změnit. Legislativa usnesení nevyžaduje. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – nechce být členem konkursní komise. 
J. Koláček – navrhuje jako člena konkursní komise Mgr. L. Ambrože, jako náhradníky Ing. O. Štarhu, 
Ing. D. Sukalovského, PaedDr. D. Holmana. 
 
Přijaté usnesení: 121/2012 - RM ur čuje do konkursní komise na obsazení pracovního místa 

ředitelky/ředitele základních škol zřizovaných Městem Kuřimí za zřizovatele tyto 
dva členy: 

 pan J. Koláček 
 pan Mgr. L. Ambrož 
 z nichž pan J. Koláček bude předsedou konkursní komise. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

13. Žádost ředitele Základní školy, Ku řim, Jungmannova 813, okres 
Brno-venkov, p říspěvkové organizace o čerpání investi čního fondu 
školy a o p řesun části rezervního fondu do fondu investi čního 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. Koláček, zpracovala: Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach předložil radě města žádost (viz příloha) o povolení čerpání investi čního fondu školy 
ve výši 890.000,00 K č, a to za účelem: 

- rekonstrukce a oprav komínů,  
- rozvodů vody,  
- instalování stropních podhledů v prostorách šaten, 
- rekonstrukce osvětlení v tělocvičně.  

Stav na investi čním fondu školy je 897.402,00 Kč (fond je tvořen odpisy majetku PO). 
Kromě výše uvedeného je třeba:   



 11 

- vyměnit tukový lapol (odlučovač tuků a škrobů pro ŠJ), který je v havarijním stavu, 
- zrekonstruovat skleník pro pracovní činnosti žáků. 

Na tyto opravy by již prostředky z investičního fondu nestačily, proto ředitel školy žádá radu města 
o povolení přesunu části prostředků z rezervního fondu do fondu investičního. Jednalo by se o částku 
145.000,00 Kč.  
Stav na rezervním fondu  školy je po schválení rozdělení ZVH 352.616,00 Kč. 
Pokud dojde k přesunu části rezervního fondu do fondu investičního, bude potom konečný stav fondů 
v této výši: 
Fond rezervní     207.616,00 Kč 
Fond investiční  1.042.402,00 Kč 
Z investičního fondu by potom bylo čerpáno 890.000 + 145.000 = 1.035.000,00 Kč a zbylo by v něm 
7.402,00 Kč. (Investiční fond je tvořen z odpisů PO a teoreticky se každý měsíc postupně navyšuje, 
účetně je to znát ve čtvrtletních uzávěrkách.) 
 
Ve všech případech se jedná o opravy, které je nutno provést co nejdříve, aby nedošlo k neočekávané 
události nebo havárii. 
Doporučujeme radě města žádosti vyhovět, aby mohly být potřebné práce postupně prováděny 
a nežádoucí stav odstraněn. 
 
Příloha: Žádost ředitele školy. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – upozorňuje, že i když je daný postup v naprostém souladu se zákonem, ve 
skutečnosti nám neumožňuje spravedlivě rozdělit prostředky do fondu odměn. Doporučuje rozdělení 
částky, kterou nám zákon rozdělit umožňuje tak, aby obě základní školy dostaly na počet úvazků 
stejnou částku do fondu odměn, zbytek pak do fondu rezerv, jak určuje zákon. 
 
Návrh usnesení: RM  schvaluje  žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Richarda Macha o přesun 145.000,00 
Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace do fondu investičního. 

 
Návrh usnesení:  RM schvaluje  žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Richarda Macha o čerpání prostředků 
z investičního fondu ve výši 1.035.000,00 Kč za účelem dle žádosti. 

Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

14. Výroční zprávy o hospoda ření za rok 2011 a návrh na rozd ělení 
zlepšeného výsledku hospoda ření za rok 2011 do fond ů dle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů, 
v platném zn ění 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelka  mateřské školy Mgr. Lenka Slámová a ředitelé základních škol zřizovaných Městem Kuřimí 
Mgr. Richard Mach a Mgr. Stanislav Plchot, předložili Rad ě města Ku řimi , dle Článku 6 oddílu D 
odst. 16 písm. e) zřizovací listiny, výro ční zprávu o hospoda ření za rok 2011  (viz přílohy VZoH 
škol). 
Současně požádali  o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 (dále 
ZVH) do fondů (viz přílohy).  
Poznámka: 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu.  
 
Návrh na rozd ělení  zlepšeného  hospodá řského výsledku  za rok 2011  do fondů: 
 
1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková organizace: 
ZVH je 2.194,66 Kč 
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Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)     494,66 Kč 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  1.700,00 Kč 
 
2. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace: 
ZVH je 653.007,71 Kč 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů:   
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)  245.007,71 Kč 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  408.000,00 Kč 
 
3. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace: 
ZVH je 203.722,91 Kč 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů:   
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    40.744,91 Kč 
b) Fond odměn (max. 80%ZVH)   162.978,00 Kč 
 
Přílohy: 

1. Výroční zprávy o hospodaření za rok 2011. 
2. Žádosti o souhlas s rozdělením ZVH do fondů. 

 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – doporučuje se v následujícím období v rámci běžné kontrolní činnosti 
neomezovat jen na kontrolu správného vedení účetnictví, ale v přiměřené míře se zaměřit i na 
kontrolu v těchto oblastech: 1) kontrola postupu při zadávání veřejných zakázek – soulad se zákonem 
a příslušnou směrnicí RM, 2) kontrola provedení oprav – zda kvalita odpovídá objednávce a 
objednávka nabídce v poptávkovém, příp. výběrovém řízení; 3) kontrola účetnictví tak, jak je dosud 
prováděna. 
 
Přijaté usnesení: 122/2012 - RM bere na v ědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2011 

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace. 

 
Přijaté usnesení: 123/2012 - RM bere na v ědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2011 

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace. 

 
Přijaté usnesení: 124/2012 - RM bere na v ědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2011 

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, 
Z. Kříž). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace za rok 2011 a souhlasí  s jeho 
rozdělením do fondů dle návrhu. 

 
Návrh usnesení: RM  schvaluje  zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2011 
a souhlasí  s jeho rozdělení do fondů dle návrhu. 

 
Návrh usnesení: RM  schvaluje  zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2011 a souhlasí  s jeho 
rozdělení do fondů dle návrhu. 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. Materiál byl staž en z jednání. 
 
 
 

15. Rozbor hospoda ření CSS Ku řim za rok 2011 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 

celkem 2010  hlavní činnost  vedlejší činnost 
Příjmy celkem: 10.737.318,- K č   10.184.445,- Kč     552.873,-Kč 
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z toho vlastní příjmy   5.652.318,- Kč      5.099.445,- Kč     552.873,- Kč 
příspěvek zřizovatele   4.100.000,- Kč      4.100.000,- Kč 
dotace z MPSV      985.000,- Kč         985.000,- Kč 
 
Výdaje celkem: 10.226.601,- K č     9.772.041,- Kč     454.560,- Kč 
 
Hospodá řský výsledek: 510.717,- K č        412.405,- Kč       98.312,- Kč 
 

Návrh na rozd ělení hospodá řského výsledku:  navrhuji převod zisku ve výši 10.717,02 Kč do 
rezervního fondu organizace CSS Kuřim. 
 
Příloha: Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2011 
 
Přijaté usnesení: 125/2012 - RM bere na v ědomí rozbor hospodaření Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2011. 
 
Přijaté usnesení: 126/2012 - RM schvaluje  převod výsledku hospodaření Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2011 do rezervního fondu organizace 
v částce 510.717,02 Kč. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, 
Z. Kříž). 
 
 
 

16. Nabídka TV po řadu Cyklotoulky 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Na město Kuřim se obrátil zástupce společnosti EXPRESNET.CZ s.r.o. Karel Berkovec s tím, že 
natáčí cyklus Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem o městech v ČR. Jedná se o pořad v délce cca 10 
minut, bude vysílán minimálně 4krát na programu České televize ČT4. 
Moderátor M. Jančařík by navštívil město, formou rozhovorů s vedením města by představili 
zajímavosti ve městě. Součástí nabídky je zpracování DVD s natočeným pořadem včetně převodu 
majetkových autorských práv, bude tedy možné DVD dále prodávat ve městě. 
V ceně 25.500,-Kč + DPH je zahrnuto automatické umístění videa Cyklotoulky na internetový portál 
www.cyklotoulkytv.cz, kde bychom měli přístupový kód a mohli bychom zde provádět vlastní 
administraci. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s natočením pořadu o městě Kuřimi v rámci pořadu Cyklotoulky 

s Michalem Jančaříkem na ČT4 za cenu 25.500,- Kč bez DPH, hrazené z ORG 
9001. 

Hlasováno: proti 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

17. Kronika m ěsta Ku řimi 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi a rok 2011. Návrh zpracovala kronikářka 
města Silvestra Novotná. Konečnou podobu zápisu do kroniky schvaluje dle zákona o kronikách obcí 
rada města, žádáme tedy o případné připomínky a návrhy na doplnění. 
Příloha: Návrh textu kroniky 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2011. 
Materiál byl stažen z jednání. 
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18. Užití znaku m ěsta Ku řimi 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Český svaz chovatelů, základní organizace Kuřim, požádal o udělení souhlasu s užitím znaku města 
Kuřimi na propagačních tiscích a publikacích.  
Vzhledem k tomu, že město již používá nové logo, doporučuji, aby byl udělen souhlas s užitím loga 
města a logo bylo poskytnuto žadateli. Podle pravidel používání loga v grafickém manuálu je na 
reklamní a propagační účely doporučeno používat logo, nikoli heraldický znak. 
Příloha: žádost 
 
Diskuse: 
Mgr. A. Zimmermannová – připraví pravidla pro užívání loga. 
 
Přijaté usnesení: 127/2012 - RM souhlasí s užitím loga města Kuřimi na propagačních tiscích 

a publikacích Českého svazu chovatelů, základní organizace Kuřim. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
Přijaté  usnesení: 128/2012 - RM ukládá  tajemnici MěÚ Kuřim zpracovat pravidla pro udělování 

souhlasu města s užitím loga města Kuřim (v souladu s jednotným vizuálním 
stylem města). 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

19. Sportovní hala 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, předkládá Ivo Peřina, zpracovala H. Koláčková) 
 
Sportovní výbor a následně „pracovní skupina pro sportovní halu“ předkládají materiál pro výstavbu 
sportovní haly. 
Na jednání sportovního výboru ZM byl materiál projednán a bylo přijato následující usnesení: 
Sportovní výbor preferuje, aby zadání projektu sportovní haly vycházelo ze stavebního záměru dle 
přílohy ve variantě C. 
 
Přijaté usnesení: 129/2012 - RM p ředkládá  ZM ke schválení základní parametry zadání projektové 

dokumentace nové sportovní haly Kuřim dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

20. Informace o jednání Komise Zdravého m ěsta Rady m ěsta Ku řimi 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 22. 2. 2012. Projednávána byla témata: 
1. Varianty zadání projektů „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ a „Sportovní hala“ 
2. Příprava komunitních kampaní pro rok 2012 - návrhy členů komise 
3. Vyhlášena fotografická soutěž ke Dni Země Poznej a chraň přírodní krásy Kuřimska 
4. Různé 
Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 22. 2. 2012 
 
Přijaté usnesení: 130/2012 - RM  bere na v ědomí závěry z jednání Komise Zdravého města Rady 

města Kuřimi ze dne 22. 2. 2012. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

21. Zápis z jednání komise dopravy dne 20. 2. 2012 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z  jednání komise dopravy ze dne 20. 2. 2012. 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 20. 2. 2012. 
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PaedDr. D. Holman – žádosti držitelů průkazů budou předloženy k samostatnému schválení. U bodu 
č. 2 - RM doporučuje prověřit uvedenou alternativu OIRR a OD. 
 
Přijaté usnesení: 131/2012 - RM bere na v ědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 20. 2. 

2012 v bodě č. 1, 2, 3 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

22. Zápis komise stavební ze dne 22. 2. 2012 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 22. 2. 2012 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob, žádost odboru 
majetkoprávního k žádosti o odprodej pozemků pro výstavbu hotelu. 
Příloha: zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 132/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání komise stavební ze dne 22. 2. 

2012 v bodech č. 5, 7, 8 a schvaluje  body č. 1, 2, 3, 4, 6. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

23. Závěry komise životního prost ředí 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 27. 2. 2012 v 17:10 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání:  1) Zahájení (přivítání hosta) 

2) Projednání vedení optického kabelu KME ulicemi Zborovská a nám. Osvobození 
3) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města 
4) Diskuze 

Příloha: Zápis z komise ze dne 27. 2. 2012 
 
Přijaté usnesení: 133/2012 - RM  schvaluje  závěry komise životního prostředí. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

24. Tržní řád - návrh na řízení obce Ku řim k p řipomínkování  
(Příloha č. 24, 24A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Předkládáme RM k připomínkování návrh nového Tržního řádu s podněty a dotazy pro jeho 
dokončení. Jako podklad pro jeho vyhotovení byl vzat vzor vytvořený KrÚ JmK, se kterým byla RM 
seznámena již dříve. 
Příloha: Nařízení obce č. ……, kterým se vydává tržní řád 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – navrhuje další projednání materiálu. 
 
 
 

25. Přidělení bytu v Dom ě s pečovatelskou službou Ku řim 
(Příloha č. 25, 25A, 25B, 25C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci dubnu 2012 se uvolní garsoniéra v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů 
o umístění v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 9. 3. 2012. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět.  
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 1/2012 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 1/2012 
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 Pořadník žadatelů aktualizovaný 1. 3. 2012 
 
Přijaté usnesení: 134/2012 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

26. Výběrové řízení na „Projekt Revitalizace zelen ě v Ku řimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-OŽP- 2012- 01 
Zajišťující odbor (ZO): OŽP 
(Příloha č. 26, 26A, 26B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti 
realizační projektové dokumentace „Projektu revitalizace zeleně v Kuřimi“, dle podmínek stanovených 
dotačním titulem OPŽP prioritní osy 6.5. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky 
je nejnižší nabídková cena v poměru 80%, vedlejší kritérium je komplexnost zpracování dle 
požadavků zadavatele v poměru 20%. Vítězný uchazeč připraví projekt v min. 2 variantách a projekt 
bude prezentovat zástupcům obce, komisím a veřejnost dle domluvy až v 5 prezentacích. OŽP 
doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace 
výše uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, 
o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise. Předpokládaná hodnota zakázky je do 250.000,- Kč bez DPH. 
 
Příloha č. 1:  Výzva k podání nabídky  
Příloha č. 2:  Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – žádá doplnit členy hodnotící komise vč. náhradníků a opravit předmět zakázky. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  zahájení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace 

„Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi“ dále schvaluje  znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje  členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

27. Výběrové řízení na projekt „Rozší ření mok řadu za rybníkem 
Srpek“ a administraci ve řejné zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky: „Rozšíření mokřadu za rybníkem Srpek“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-OŽP- 2012- 02 
Zajišťující odbor (ZO): OŽP 
(Příloha č. 27, 27A, 27B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas příp. stavební 
povolení v podrobnosti realizační projektové dokumentace „Rozšíření mokřadu za rybníkem Srpek“, 
dle podmínek stanovených dotačním titulem OPŽP prioritní osy 6.2. nebo 6.3 a administrace žádosti 
v programu Benefill dle podmínek tohoto dotačního titulu. Základním hodnotícím kritériem pro zadání 
veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v poměru 80%, vedlejší kritérium je celková koncepce 
zpracování, která nejlépe vyhoví požadavkům zadavatele v poměru 20%. Vítězný uchazeč připraví 
projekt v min. 2 variantách a projekt bude prezentovat zástupcům obce, komisím a veřejnost dle 
domluvy až v 5 prezentacích. Součástí nabídky bude i administrace žádosti do Operačního programu 
životní prostředí.  OŽP doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na zpracování 
projektové dokumentace výše uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady 
města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání 
nabídky a návrh členů hodnotící komise. Předpokládaná hodnota zakázky je do 250 000,- Kč bez 
DPH. 
 
Příloha č. 1:  Výzva k podání nabídky  
Příloha č. 2:  Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
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Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – navrhuje jako člena hodnotící komise Ing. M. Kotka, J. Koláčka a Ing. O. Štarhu. 
Náhradník: Ing. L. Vidlák, Ing. J. Hamřík, Ing. P. Němec, PaedDr. D. Holman. 
 
Přijaté usnesení: 135/2012 - RM schvaluje  zahájení výběrového řízení na zpracování projektové 

dokumentace „Rozšíření mokřadu za rybníkem Srpek“ dále schvaluje  znění výzvy 
k podání nabídky a jmenuje  členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu se změnou. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

28. „Zateplení ZŠ Ku řim Jungmannova“ - dodatek č. 3 SOD 
(Příloha č. 28, 28A, předkládá Ing. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Součástí soupisu vad a nedodělků, který je přílohou Protokolu o předání a převzetí dokončené stavby 
je vada barevné odlišnosti plochy soklů a nerovný přechod mezi soklovou omítkou – mozaikou 
a fasádní omítkou. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o estetickou vadu, nikoli o vadu funkční a že 
náročnost provedení opravy soklu není úměrná rozsahu zjištěné vady, přičemž úspěšný výsledek 
nelze zaručit, nepožaduje objednatel odstranění uvedených vad, ale přiměřenou slevu ze sjednané 
ceny. Celkem je odsouhlasena sleva mezi zhotovitelem a objednatelem ve výši 48.000,- Kč vč. DPH. 
Současně se strany dohodly na částečném uvolnění pozastávky dle čl. 5.5 SOD před sjednanou 
lhůtou pro odstranění vad a nedodělků ve výši 600.000,- Kč a to ve lhůtě do 14 dnů od podpisu tohoto 
dodatku č. 3 SOD. Zbývající část pozastávky ve výši 233.293,72 Kč bude uhrazena podle čl. 5.5 SOD. 
 
Přijaté usnesení: 136/2012 - RM  souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Zateplení ZŠ 

Kuřim Jungmannova“ s firmou Correct okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 2, č. p. 40, 
602 00 Brno - střed, IČ 25581058, kterým se snižuje celková smluvní cena 
o dohodnutou slevu a snižuje se rozsah pozastávky. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 

29. Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky 
města Ku řimi 
Předmět (název) zakázky: „Vým ěna oken v obecních bytech“ 
Evidenční číslo zakázky: C-OMP-2012-002 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor majetkoprávní (OMP) 
(Příloha č. 29, 29A, 29B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
OMP eviduje několik žádostí nájemců obecních bytů o výměnu oken. Jedná se o původní dřevěná 
okna, která jsou ve špatném technickém stavu. 
Žádost podali tito nájemci: 
Oldřich Dostál, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, byt 2+1 
Eva Mařová, xxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Zdenka Krejčová, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Alena Cahová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Libuše Ševčíková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Vězeňská služba ČR, Jungmannova 906/3, Kuřim, byt 2+1 
Vězeňská služba ČR, Legionářská 817/2, Kuřim, byt 2+1 
Ing. Aleš Vinkler, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
prázdný byt, Bezručova čtvrť 1110/2, Kuřim, byt 2+1 
 
Jelikož se jedná o výměnu oken v devíti obecních bytech, předpokládaná hodnota přesáhne 250 tis. 
Kč bez DPH, ale nepřesáhne 500 tis. Kč bez DPH. Dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 
1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, schvaluje znění výzvy k podání nabídky rada 
města. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor majetkoprávní, osobou oprávněnou Alena Janoušková. 
Akce bude kryta finanční částkou z rozpočtu města na rok 2012, ORG – 1031 000 000. 
OMP doporučuje radě města schválit  zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené 
zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, dále doporučuje radě města 
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schválit  znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit  členy a náhradníky hodnotící 
komise. Komise musí být min. p ětičlenná, z toho dva členové musí být radní . 
 
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky 
Příloha č. 2: Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – žádá, aby byl přesunut mezi náhradníky místo Jiřího Koláčka, který bude 
členem komise. 
 
Přijaté usnesení:  137/2012 - RM schvaluje  zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Výměna oken v obecních bytech“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje  členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se 
změnou. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, Z. K říž). 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 8,50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Koláček  Ing. O. Štarha  
1. místostarosta  místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 22. 3. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 7. 3. 2012 
2, 2A, 2B, 2C, 2D Česká republika – zřízení věcného břemene na elektropřípojku k přechodu na 

ul. Tišnovská 
JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na prodloužení STL plynovodu Kuřim – lok. 
Kolébka, II. etapa 

3, 3A, 3B  Bravin a Wilmar – nebytový prostor 
Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
Úřad práce ČR – záměr na pronájem 

4, 4A   VO Na Královkách - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 
5, 5A, 5B, 5C, 5D Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 

Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města 
Kuřimi. Název (předmět) zakázky:„ Oprava povrchů místních komunikací v 
Kuřimi v roce 2012“ 

6, 6A, 6B, 6C  Revitalizace veřejného osvětlení. Výzva k výběru zhotovitele 
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7, 7A, 7B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: Název zakázky: Dotační 
poradenství pro projekt „Odkanalizování města Kuřimi, ulice Hybešova a Na 
Zahrádkách“ 

8 Dotační poradenství pro projekt „Odkanalizování města Kuřimi, ulice 
Hybešova a Na Zahrádkách“ 

9   Dotační program JMK pro oblast tělovýchovy a sportu 
10, 10A   BUSINESS KONTO 20 
11, 11A   Výjimky z dopravního značení 
12 Návrh na jmenování členů za zřizovatele do konkursní komise na pracovní 

místo ředitelky/ředitele základních škol zřizovaných Městem Kuřimí 
a schválení termínu prvního jednání konkursní komise 

13, 13A Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu školy a o přesun části 
rezervního fondu do fondu investičního 

14, 14A, 14B, 14C Výroční zprávy o hospodaření za rok 2011 a návrh na rozdělení zlepšeného 
výsledku hospodaření za rok 2011 do fondů dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

15, 15A   Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2011 
16   Nabídka TV pořadu Cyklotoulky 
17, 17A   Kronika města Kuřimi 
18, 18A   Užití znaku města Kuřimi 
19, 19A, 19B  Sportovní hala 
20, 20A   Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
21, 21A   Zápis z jednání komise dopravy dne 20. 2. 2012 
22, 22A   Zápis komise stavební ze dne 22. 2. 2012 
23, 23A   Závěry komise pro životní prostředí 
24, 24A   Tržní řád - návrh nařízení obce Kuřim k připomínkování 
25, 25A, 25B, 25C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
26, 26A, 26B Výběrové řízení na „Projekt Revitalizace zeleně v Kuřimi“. Název (předmět) 

zakázky: „Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
27, 27A, 27B Výběrové řízení na projekt „Rozšíření mokřadu za rybníkem Srpek“ 

a administraci veřejné zakázky města Kuřimi. Název (předmět) zakázky: 
„Rozšíření mokřadu za rybníkem Srpek“ 

28, 28A „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“ - dodatek č. 3 SOD 
29, 29A, 29B Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města 

Kuřimi 


