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Z á p i s   č í s l o 11/2012 
 
ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 4. 4. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 

Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
  Mgr. A. Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Omluven: Ing. Old řich Štarha  místostarosta 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zden ěk K říž 
 
 
Starosta zahájil jednání ve 14,13 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
PaedDr. D. Holman se dostavil později. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 28. 3. 2012 
 

2.  Pořadník č. 30 na pronájem obecního bytu dle obecně závazné vyhlášky města 
č. 9/99 

2.1.  Bikár Rudolf – výpověď nájmu bytu 
2.2.  Hana Melicharová – žádost o úpravu nájemní smlouvy 
2.3.  Manželé Chrastovi – smlouva na dobu neurčitou 
2.4.  Manželé Klokovi – smlouva na dobu neurčitou 
2.5.  František Juran - prominutí poplatku z prodlení 

 
3.  Město Kuřim a Petra Brodecká – Smlouva o právu k provedení stavby 

 
4.  RNDr. Jan Černý – výpověď nájemní smlouvy 
4.1.  Monika Šindelářová, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – věcné břemeno k dešťové 

kanalizační stoce 
 

5.  Jiří Mann, Hana Ptáčková – pronájem lůžek v chatě 
 

6.  Mandátní smlouva – daňové přiznání a poradenství 
 

7.  Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení ZŠ Kuřim 
Jungmannova“ 

 
8.  Smlouva o úhradě vícenákladů za ztíženou správu mostního objektu 

 
9.  Dotační program JMK „Zdravé obce, města a mikroregiony JMK“ 

 
10.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 

 
11.  Výjimky z dopravního značení 

 
12.  Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu 

 
13.  Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního za rok 2011 
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14.  Zápis z jednání komise dopravy dne 26. 3. 2012 
 

15.  Schválení členů KK a tajemníka KK. 
 

16.  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 

 
17.  Policie ČR – záměr na pronájem 
17.1.  Nabídka spotřebiče 

 
18.  Marcela Čurdová – uzavření nájemní smlouvy 

 
19.  Návrh zrušení výběrového řízení 

 
20.  Doplnění VO Nerudova - Rozhodnutí o přidělení zakázky 

 
21.  Tržní řád - návrh nařízení obce Kuřim k připomínkování 

 
22.  BUSINESS KONTO 20 

 
23.  Kronika města Kuřimi 

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

Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2012“ 

 
 25. Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 28. 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 28. 3. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 140/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 28. 3. 2012. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2. Pořadník č. 30 na pronájem obecního bytu dle obecn ě 
závazné vyhlášky m ěsta č. 9/99 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 30 na pronájem obecních bytů dle 
Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 9/99 o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách. 
 
Příloha – pořadník č. 30 
 
Přijaté usnesení:  141/2012 - RM schvaluje  pořadník č. 30 na pronájem obecních bytů dle 

obecně závazné vyhlášky města Kuřimi ze dne 18. 10. 1999 č. 9/99 
o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
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2.1. Bikár Rudolf – výpov ěď nájmu bytu 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Rudolf Bikár je nájemcem obecního bytu xxxxxxxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn v 1. 
podzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích 
parc. č. 2138/3, 2138/2, 2138/1 vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 15. 6. 
2006 na dobu neurčitou se společnými nájemci, panem Rudolfem Bikárem a panem Jánem 
Bikárem. Oba bratři byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům. Usnesením Okresního soudu 
Brno – venkov ze dne 25. 3. 2010, které nabylo právní moci dne 17. 4. 2010, byl opatrovníkem 
Jána Bikára ustanoven jeho bratr pan Július Bikár. Usnesením Okresního soudu Brno – venkov 
ze dne 1. 6. 2010, které nabylo právní moci dne 17. 7. 2010, byl opatrovníkem i Rudolfa Bikára 
ustanoven jeho bratr pan Július Bikár. Pan Ján Bikár dne 28. 7. 2011 zemřel. 
Dluh na obecním bytě xxxxxxxx činil ke dni 31. 12. 2011 částku xxxxxxxx,- Kč + poplatek 
z prodlení. Za rok 2011 není uhrazeno nájemné včetně záloh na služby za měsíce duben, 
květen, září, říjen, listopad a prosinec. Vzhledem ke zdravotnímu stavu nájemce se OMP snažil 
o dosáhnutí dohody a s opatrovníkem osobně jednal. Pan Július Bikár se k jednání na MěÚ 
dostavoval, avšak ke splnění ústních závazků doposud nedošlo. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla panu Rudolfu Bikárovi 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: 142/2012 - RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 1122/9 umístěného v 1. 

podzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx panu Rudolfu Bikárovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 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). 
 
 
 

2.2. Hana Melicharová – žádost o úpravu nájemní sml ouvy 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Hana Melicharová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 69760411, je nájemcem části 
nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 47,35 m2 a části nebytového prostoru č. 1116/9 
o výměře 22,04 m2, které jsou umístěny v domě č. p. 1116, 1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť 
v Kuřimi. Nájemní vztah je ošetřen nájemní smlouvou č. 214/2002 ze dne 30. 9. 2002 na dobu 
neurčitou a nájemní smlouvou č. 132/2003 ze dne 15. 8. 2003 na dobu neurčitou. 
Paní Melicharová v tomto nebytovém prostoru provozuje již víc jak 10 let obchod Zdravá výživa. 
Paní Melicharová je současně i zaměstnána ve Wellness Kuřim a s provozem obchodu jí 
pomáhá manžel, pan Bronislav Melichar. Přípisem ze dne 16. 3. 2012 požádala paní 
Melicharová o ukončení nájemní smlouvy vůči své osobě. Protože by však ráda zachovala 
provoz obchodu, navrhuje, aby byla nájemní smlouva uzavřena mezi Městem Kuřim a panem 
Bronislavem Melicharem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 13416944 (manžel stávajícího 
nájemce). 
Rada města Kuřimi svým usnesením č. 80/2012 ze dne 22. 2. 2012 schválila paní Melicharové 
uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude splacen dluh na nájemném ve výši 
xxxxxxxxx,- Kč. Výše měsíční splátky činí xxxxxx,- Kč. Závazky vůči městu by dále hradil pan 
Melichar. 
Obchod Zdravá výživa je mezi občany Kuřimi oblíbený. Prodejna nabízí bio výrobky i výrobky 
určené lidem s různými potravinovými alergiemi, které nejsou dostupné v běžné obchodní síti. 
OMP doporučuje tento obchod zachovat a vyhovět tak žádosti paní Melicharové.  
 
Příloha – dodatek nájemní smlouvy 
 
Diskuse: 
Mgr. P. Kavka – dle občanského zákoníku je uzavření dodatku možné, tzv. změna v osobě 
věřitele – dlužníka. Ale dle právní kanceláře je lépe vypsat nový záměr. 
Ing. D. Sukalovský – žádá připravit materiál do dalšího jednání RM. 
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Návrh usnesení: RM  schvaluje  uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 214/2002 a č. 
132/2003, kdy se novým nájemcem stane pan Bronislav Melichar (manžel 
dosavadního nájemce), trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, IČ 13416944. 

Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

2.3. Manželé Chrastovi – smlouva na dobu neur čitou 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Zdeňka Chrastová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim a Vlastimil Chrasta, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxx Veverská Bítýška jsou společnými nájemci bytu xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Nájemci tohoto bytu jsou od 1. 5. 2007. Nájemci obecních bytů jsou už 
od roku 2001. Doposud s nimi město opakovaně uzavíralo smlouvy na dobu určitou. Podle čl. 8 
obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 o volných bytech v majetku města a bytových náhradách 
mohou po šesti letech bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat pronajímatele 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 26. 3. 2011 takto 
učinili. 
OMP změnu nájemní smlouvy doporučuje, neboť nájemci své povinnosti plní řádně a nejsou 
dlužníky města. 
 
Přijaté usnesení: 143/2012 - RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu xxxxxxxxxx umístěný v suterénních prostorách domu xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, manželům Zdeňce Chrastové, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a Vlastimilu Chrastovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Veverská Bítýška, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 
56,- Kč/m2/měs. 

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

2.4. Manželé Klokovi – smlouva na dobu neur čitou 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Ihor a Ljubov Klokovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou společnými nájemci 
bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Nájemci tohoto bytu jsou od srpna 2007. Nájemci 
obecních bytů jsou od dubna 2007. Doposud s nimi město opakovaně uzavíralo smlouvy na 
dobu určitou. Podle čl. 8 obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 o volných bytech v majetku města 
a bytových náhradách mohou po šesti letech bezproblémového trvání nájemního vztahu 
požádat pronajímatele o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou 
dne 5. 3. 2012 takto učinili. 
OMP změnu nájemní smlouvy doporučuje i přesto, že dosud neuplynula 6 letá lhůta. Nájemci 
plní své povinnosti řádně a nejsou dlužníky města. 
 
Přijaté usnesení: 144/2012 - RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu xxxxxxxxxx umístěný ve IV. nadzemním podlaží domu xxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx Kuřim, manželům Ihor a Lyubov Klokovým, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56,- 
Kč/m2/měs. 

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

2.5. František Juran - prominutí poplatku z prodlen í 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan František Juran je nájemcem obecního bytu xxxxxxxx o velikosti 2 + 1, umístěného v domě 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Dluh pana Jurana byl hrazen srážkou ze mzdy 
zaměstnavatelem Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. Dne 27. 3. 2012 požádal nájemce 
o prominutí ½ poplatku z prodlení, který činí ke dni 28. 3. 2012 částku ve výši xxxxxxxxxxx Kč 
a uzavření splátkového kalendáře k jeho úhradě. Navrhuje splátku ve výši xxxxxxx,- Kč. 
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OMP doporučuje prominout požadovanou částku tj. xxxxxxxxx,- Kč. Splátky budou hrazeny jako 
doposud ze mzdy vyplácené CTS Kuřim.  
 
Přijaté usnesení: 145/2012 - RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného 

nájemného k bytu xxxxxxxx v Kuřimi ve výši ½ z částky xxxxxxxx,- Kč panu 
Františku Juranovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
a uzavření splátkového kalendáře k jeho úhradě. 

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

3. Město Ku řim a Petra Brodecká – Smlouva o právu 
k provedení stavby 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Paní Petra Brodecká požádala o souhlas se stavbou „Oprava a úprava zpevněných ploch 
vstupu do RD xxxxxxxxxxx, Kuřim“ dále jen stavba. Jedná se o stavební úpravy stávajících 
ploch vstupu do rodinného domu včetně výměny stávající konstrukce vstupního ocelového 
schodiště za nové. 
Nová dlažba bude provedena jako rozebíratelná konstrukce z přírodního kamene uloženého do 
pískového lože. 
Nová konstrukce předsazeného vnějšího schodiště bude ocelová, dvouramenná s rameny do 
tvaru L a mezipodestou – viz příloha A. 
Stavbou bude dotčený pozemek parc. č. 761/1 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města – 
lokalita Zámecká - viz. příloha B. Na část pozemku parc. č. 761/1 okolo rodinného domu č. p. 
1033 je uzavřena nájemní smlouva. 
Pro další stavební řízení je nutné uzavřít „Smlouvu o právu k provedení stavby“. OMP 
předkládá radě města návrh smlouvy, která byla projednána a odsouhlasena s OIRR – viz 
příloha C. Jelikož stavbou se buduje příjezd k rodinnému domu z účelové komunikace, 
doporučuje OMP uzavřít smlouvu bez poplatku, stejně jako s panem Smejkalem, viz usn. RM č. 
437/2001 ze dne 20. 9. 2011 (ul. Kout). 
 
Příloha A – situace zpevněných ploch 
Příloha B – kopie katastrální mapy 
Příloha C – smlouva o právu provedení stavby 
 
Přijaté usnesení: 146/2012 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ 

s paní Petrou Brodeckou, bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, dle přílohy C. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

4. RNDr. Jan Černý – výpov ěď nájemní smlouvy 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo s RNDr. Janem Černým nájemní smlouvu na nájem pozemků 
parc. č. 4328 a parc. č. 4329 v k. ú. Kuřim. Na pozemcích jsou postaveny prefabrikované 
garáže č. e. 1275 a č. e. 1276 – viz příloha A. 
RNDr. Černý oznámil OMP, že insolvenční správce fy LENOXA a.s. zahrnul garáže na 
pozemcích města do majetkové podstaty úpadce. Tzn., že vyhlášením konkurzu již není RNDr. 
Černý jejich majitelem. Případné nároky plynoucí z nájemní smlouvy včetně platby nájemného 
zprostředkuje insolvenční správce. Insolvenční správce – tj. KOPPA v.o.s. Hvězdná 491, 
Liberec však odmítá závazky plynoucí z nájemní smlouvy uznat s odkazem, že převzal do 
správy pouze stavby. 
OMP doporučuje nájemní smlouvu vypovědět a současně sděluje, že garáže již byly vydraženy. 
Příloha A – situace 
 
Přijaté usnesení: 147/2012 - RM schvaluje výpověď nájmu pozemků parc. č. 4328 a parc. č. 

4329 vše v k. ú. Kuřim RNDr. Janu Černému bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx, 468 51 Smržovka, ve smyslu čl. III nájemní smlouvy č. 4/1994 ze dne 
18. 2. 1994 v platném znění. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
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4.1. Monika Šindelá řová, bytem xxxxxxxxxxxx, Ku řim – věcné 
břemeno k deš ťové kanaliza ční stoce 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
RM dne 2. 6. 2009 schválila usnesení č. 316/2009 na zřízení věcného břemene s Monikou 
Šindelářovou (rozenou Brychtovou). 
316/2009 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, se sídlem Jungmannova 
968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. 
oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provozu dešťové kanalizace“ na pozemku 
parc. č. 4876 k. ú. Kuřim, který vlastní Monika Brychtová , trvale bytem xxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim, jako povinná z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese povinná z věcného břemene. 
 
Paní Šindelářová opakovaně odmítla smlouvu uzavřít. Při započetí jakýchkoli prací žádá 
poskytnutí náhradního parkovacího stání v místě bydliště a to zdarma. 
OMP doporučuje usnesení zrušit. 
 
Přijaté usnesení: 148/2012 - RM ruší usn. RM č. 316/2009 ze dne 2. 6. 2009 ve věci zřízení 

věcného břemene na pozemku parc. č. 4876 v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

5. Jiří Mann, Hana Ptá čková – pronájem l ůžek v chat ě 
Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Chaloupková 
28. 3. 2012 
 
Jiří Mann, trvale bytem xxxxxxxx, 666 01 Tišnov, a Hana Ptáčková, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 
634 00 Brno, žádají RM o pronájem lůžek v objektu chaty ev. č. 216 v k. ú. Malhostovice na 
1 měsíc do 30. 4. 2012. 
 
Příloha: návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 149/2012 - RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Mannem, trvale 

bytem xxxxxxxxx 666 01 Tišnov, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty ev. 
č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice od 1. 4. 2012 do 30. 
4. 2012 za cenu 600,- Kč vč. DPH. 

 
Přijaté usnesení: 150/2012 - RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy s Hanou Ptáčkovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxx Brno, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty ev. č. 
216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice od 1. 4. 2012 do 30. 4. 
2012 za cenu 600,- Kč vč. DPH. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. 
D. Holman). 
 
 
 

6. Mandátní smlouva – da ňové p řiznání a poradenství 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. Aleš Varmužka) 
 
Jako každým rokem je Město Kuřim povinno podat daňové přiznání k dani z příjmů. Toto 
daňové přiznání zpracovává daňový poradce města Ing. Jiří Jakubec. V příloze je návrh 
mandátní smlouvy. Přiznání je nutno podat do konce června příslušného roku. Cena za 
vypracování daňového přiznání je stejná jako v roce 2010 a činí 18.720,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 151/2012 - RM schvaluje  uzavření mandátní smlouvy s Ing. Jiřím 

Jakubcem, daňovým poradcem, IČ 66581770, Čebín xxx, na zpracování 
daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2011. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
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7. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu ž ivotního 
prost ředí ČR v rámci Opera čního programu Životní prost ředí na 
akci „Zateplení ZŠ Ku řim Jungmannova“ 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová)  
 
Město Kuřim obdrželo návrh Smlouvy č. 10067703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsaný zástupcem 
Fondu dne 22. 3. 2012 na akci „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“. Na základě této Smlouvy 
se Fond zavazuje poskytnout městu Kuřim dotaci ve výši 319.552,00 Kč na spolufinancování 
akce. Dotace představuje 5% celkových způsobilých výdajů akce, které činí 6.391.040,00 Kč. 
Městu Kuřim má být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, 
které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie. Dotace ze státního rozpočtu bude 
poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D222001337 
a bude činit maximálně 5 432 384,00 Kč. 
Příloha č. 1: Smlouva č. 10067703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 
Příloha č. 2: Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS115D222001337 
 
Přijaté usnesení: 152/2012 - RM schvaluje  uzavření Smlouvy č. 10067703 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí podepsané zástupcem Fondu dne 22. 3. 2012 na 
akci „Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“. 

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

8. Smlouva  o úhrad ě vícenáklad ů za ztíženou správu mostního 
objektu  
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková)   
 
Na základě usnesení ZM č.1103/2006 Město Kuřim dne 8. 3. 2010 převzalo do majetku 
oddílnou kanalizaci sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod 
z komunikace v lokalitě Kolébka. Tato kanalizace byla vybudovaná v rámci výstavby 
inženýrských sítí pro RD v lokalitě Kolébka investorem Moravská stavební - INVEST, a.s. 
Kanalizace je zaústěna do odvodňovacího systému, který je skluzem vyústěn do drážního 
propustku ve správě státní organizace Správa železniční dopravní cesty a dále do kanalizace 
v ulici Hybešova. 
Předmětem této smlouvy je úhrada za svádění srážkových vod do drážního propustku 
a zároveň úhrada vícenákladů vzniklých při správě propustku majiteli Správě železniční 
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
ve výši 25 000,- Kč ročně po dobu existence propustku a dešťové kanalizace - pokud bude trvat 
svádění vod a ztížený výkon správy. Tato smlouva nahrazuje smlouvu č.118/68-7/06 ze dne 6. 
11. 2006, kterou uzavřel správce objektu s bývalým vlastníkem kanalizace, firmou Moravská 
stavební - INVEST, a.s. 
Na základě dohody mezi Městem Kuřim a firmou Moravská stavební- INVEST, a.s, byly firmou 
Moravská stavební - INVEST uhrazeny náklady za roky 2009 a 2010. Úhradu za rok 2011 
provede Město Kuřim v 1. čtvrtletí roku 2012, faktury za další roky budou hrazeny ve 4. čtvrtletí 
příslušného roku. 
 
Příloha - Smlouva o úhradě vícenákladů za ztíženou správu mostního objektu 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – není možné jiné technické řešení, např. pod železniční tratí? 
Ing. D. Sukalovský – není. 
 
Přijaté usnesení: 153/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy úhradě vícenákladů za ztíženou 

správu mostního objektu se státní organizací Správa železniční dopravní 
cesty, se sídlem, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 
70994234, ve výši 25.000,- Kč ročně po dobu existence propustku a dešťové 
kanalizace. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman). 
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9. Dotační program JMK „Zdravé obce, m ěsta a mikroregiony 
JMK“ 
(Příloha č. 9, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Jihomoravský kraj vyhlásil dotační program „Zdravé obce, města a mikroregiony JMK“. 
Podpořeny budou činnosti s přímou vazbou na plnění Kritérií MA21: 
- zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví jako je např. Den Země, 
Den 
  bez tabáku, Dny zdraví, 
- příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na téma související s MA21,  
  ochranou a podporou zdraví a udržitelným rozvojem, 
- zavádění principů udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu do praxe žadatelem 
zřizovaných či  
  spravovaných organizací, 
- pořádání osvětových akcí, přednášek, školení, seminářů, kulatých stolů, konzultací, výstav a  
  prezentací k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a MA21, 
- aplikace nástrojů a metod zapojujících veřejnost a další zainteresované strany do činností 
  směřujících k podpoře zdraví a uplatňování principů udržitelného rozvoje a MA21 v praxi, 
- tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, podpoře 
zdraví  
  nebo uplatňování principů MA21 za účasti veřejnosti a zainteresovaných stran včetně 
analytických  
  podkladů, 
- sledování a vyhodnocování indikátorů MA21 nebo udržitelného rozvoje, 
- implementace nástrojů a metod posilujících systém řízení kvality ve veřejné správě, které 
zohledňují  
  principy udržitelného rozvoje a podporu zdraví, 
- vzdělávání k tématům souvisejícím s MA21. 
Minimální výše dotace na jeden projekt je 5.000,- Kč, maximální 20.000,- Kč. Minimální podíl 
spoluúčasti příjemce dotace činí 20% z celkových nákladů na projekt. Každý žadatel smí 
předložit pouze jednu žádost o dotaci z tohoto programu. Žádosti o dotaci se podávají do 30. 4. 
2012. 
Město Kuřim může požádat o dotaci ve výši 20.000,- Kč na aktualizaci analýzy bezpečnostní 
situace ve městě. Spolufinancování ve výši 5.000,- Kč bude hrazeno z ORGu 9005000004 
Civilní ochrana. 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
 
Přijaté usnesení: 154/2012 - RM souhlasí  s předložením žádosti o poskytnutí dotace 

z programu „Zdravá města a mikroregiony JMK“ na aktualizaci analýzy 
bezpečnostní situace ve městě. 

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

10. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Usnesením RM č. 265/2004 byl schválen záměr trvalé nabídky k pronájmu reklamní plochy na 
silničním zábradlí v majetku města Kuřimi k reklamním účelům za cenu 300,- Kč/1 pole/ 1 měsíc 
+ 20% DPH. 
Dne 22. 3. 2012 podal pan Ing. Roman Malý za společnost Sportovní areál AMK Zbrojovky 
Brno, se sídlem: 664 32 Vranov 250, žádost o umístění reklamní plochy v rozsahu 1 pole 
silničního zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května. Reklamní tabuli v počtu 1 ks žádá umístit od 5. 4. 
2012 do 15. 4. 2012. Cena činí 132 Kč (včetně DPH). 
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 155/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se společností Sportovní areál AMK 
Zbrojovky Brno, se sídlem: 664 32 Vranov 250, IČ 48480126. Reklamní 
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tabule bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 5. 4. 2012 do 15. 4. 2012 
za cenu 132,- Kč (včetně DPH). 

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

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 právnické osoby AGROSTYL spol. 
s r.o., Zámecká 959, Kuřim, IČ 4690262, zastoupené paní Marií Srncovou, jednatelkou 
společnosti (dále jen žadatel) o povolení výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka Srpek 
a o výjimku ze zákazu vjezdu na komunikaci do Podlesí přes retenční nádrž. V souladu se 
zákonem bylo známým účastníkům oznámeno zahájení řízení.  
Žadatel doložil kladné stanovisko Policie české republiky, DI Brno-venkov, Rybářská 17. 
Podrobnosti o žadateli a důvodech jsou uvedeny v příloze.  
 
Příloha: Přehled vozidel žadatele a důvodů pro povolení výjimky z dopravního značení 
 
Na jednání se dostavil v 14,29 hod. PaedDr. D. Holm an. 
 
Přijaté usnesení 156/2012 - RM  schvaluje  povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech 

motorových vozidel u rybníka Srpek a dále na komunikaci do Podlesí přes 
retenční nádrž pro společnost Agrostyl spol s r.o., Zámecká 959, Kuřim, IČ 
4690262, dle zápisu. 

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

12. Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského ú řadu 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Odbor obecní živnostenský úřad předkládá zprávu o činnosti za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 
2011. V uvedeném období plnil odbor úkoly v souladu s organizačním řádem, příslušnými 
právními předpisy, s požadavky nadřízených složek a vedení města. 
 
V průběhu roku 2011 nedošlo na odboru k žádným personálním změnám. Živnostenský zákon 
však byl opět několikrát novelizován (živnostenský zákon patří k nejčastěji novelizovaným 
právním předpisům v ČR), což znamenalo zvýšené nároky na samostudium a školení 
zaměstnanců, a především registrační úkony. Jak bylo předesláno ve zprávě za rok 2010, 
v roce 2011 proběhla stěžejní část ztotožňování osob – jednalo se o posouzení cca 350 
subjektů z důvodu oprav v živnostenském rejstříku, související se základními registry. Mimo 
tohoto úkolu zpracovaly pracovnice registrace nad rámec běžných úkolů několik set (cca 400) 
tzv. avíz (jednalo se o překontrolování jmen, adres a zapsání změn u podnikatelů dle Centrální 
evidence osob) a v případě, že z avizované změny vyplývají další povinnosti, jejich zpracování. 
 
Kontrolní pracovníci se mimo běžných úkolů zaměřili v roce 2011 na označení sídel právnických 
osob a provozoven dle živnostenského zákona v obci Hvozdec, Rozdrojovice a Jinačovice. 
V rámci Dohody s ČOI provedla kontrolorka 12 společných kontrol na vybraných provozovnách 
v našem správním obvodu. 
 
Dne 15. 11. 2011 provedli pracovníci KrÚ JmK – Krajského živnostenského úřadu kontrolu 
přenesené působnosti na našem OŽÚ. Překontrolovali náhodně vybrané spisy registrace, 
kontroly, správního řízení a vyřizování podnětů (celkem 42 spisů). S výsledkem kontroly byli 
velmi spokojeni. Nezjistili žádné pochybení, ani porušení právních předpisů a konstatovali, že 
vedení spisů i správní řízení jsou celkově na velmi dobré úrovni. Proto nebyla uložena žádná 
nápravná opatření, ani doporučení. 
Nedílnou součástí Zprávy o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu je tabulka 
Ukazatele činnosti odboru, která sleduje vývoj podnikání v našem správním obvodu za poměrně 
dlouhý časový úsek, a to za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2011. Současně ukazuje i vývoj 
pracovního vytížení zaměstnanců odboru. 
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V oblasti samosprávy školství  byly plněny požadavky dle pokynů vedení města. Na MŠ a ZŠ 
byla provedena kontrola majetku škol dle inventarizace k 31. 12. 2011 – závady nebyly zjištěny. 
Podávala se žádost o změnu kapacity MŠ a ŠJ při MŠ v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně a 
úpravou tříd ZŠ na třídy MŠ. 
V oblasti školství jsme v roce 2011 vykonávali státní správu  ve stanoveném rozsahu jako obec 
s rozšířenou působností,  u 14 škol a školských zařízení. Pro ředitele těchto škol a školských 
zařízení jsme zorganizovali v uplynulém roce 2 školení.  
Mimo uvedeného byly vykonávány další činnosti spojené se správou škol a školských zařízení, 
vycházející z příslušných právních předpisů a požadavků nadřízených složek.  
 
OŽÚ spravuje také agendu spojenou s evidencí zemědělských podnikatelů dle zák. 252/1997 
Sb., o zemědělství, v platném znění. Agenda není nijak rozsáhlá, protože v našem správním 
obvodu je velmi málo zemědělských podnikatelů. Z důvodu malé frekvence podnětů je její 
zpracování náročné (každý úkon předpokládá nové nastudování „zemědělského zákona“). 
Jejím zpracováním se zabývají pouze 2 zaměstnanci OŽÚ (z důvodu zastupitelnosti).  
 
Příloha: Ukazatele činnosti odboru – OŽÚ 
 
 
 

13. Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního za rok 
2011 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. F. Macek) 
 
Odbor stavební a vodoprávní předkládá zprávu o činnosti od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 
 
Z personálního hlediska nedošlo na odboru k žádným změnám. Odbor tvoří 5 pracovníků 
včetně vedoucího. Tři pracovníci zajišťovali činnost obecného stavebního úřadu a speciálního 
stavebního úřadu dopravního, jeden pracovník činnost speciálního stavebního úřadu 
vodoprávního a jeden pracovník zajišťoval administrativní servis.   
V loňském roce dne 1. září byla na vodoprávním úseku provedena kontrola ze strany 
Ministerstva zemědělství, odboru státní správy ve vodním hospodářství. Kontrolní orgán 
konstatoval, že výkon státní správy ve vodním hospodářství je na našem úřadě zajišťován na 
velmi dobré úrovni. Vyzdviženo bylo především kvalitní vedení spisové dokumentace, 
respektování základních zásad správního procesu, zvláště zásady procesní ekonomie a snaha 
dodržovat lhůty pro vyřizování jednotlivých záležitostí, a to přesto, že je agenda vykonávána 
pouze 1 pracovnicí. 
 
Příloha č. 1 Tabulka ukazatelů činnosti stavebního a vodoprávního odboru 
Tabulka poskytuje srovnání roků 2007 až 2011, kdy platí nový stavební zákon. Z tabulky je 
patrné, že se zastavil trvalý pokles počtu vydaných rozhodnutí (řádek č. 3) za poslední roky 
způsobený krizí ve stavebnictví, a byl naopak zaznamenán mírný nárůst, a to prakticky u všech 
typů rozhodnutí. Drobný nárůst je také v počtu kontrolních prohlídek (řádek č. 13), který 
dokumentuje nárůst počtu rozestavěných staveb povolených již podle nového stavebního 
zákona a naopak úbytek rozestavěných staveb povolených ještě podle starého stavebního 
zákona, u nichž se pravidelné kontrolní prohlídky neprovádějí. Mohla se zde také projevit 
zvýšená aktivita stavebního úřadu v loňském roce v oblasti státního stavebního dozoru. Poprvé 
od r. 2007 se pak obrátil poměr mezi počtem povolených a zkolaudovaných bytů (řádky č. 15 
a 16). 
Nárůst ve výběru správních poplatků (řádek č. 17) odpovídá nárůstu vydaných stavebních 
povolení a územních rozhodnutí. Souhlasy (územní, k ohlašovaným stavbám a kolaudační) 
stále nejsou zpoplatněny. 
Nárůst vyměřených pokut (řádek č. 18) dokumentuje zvýšenou aktivitu v oblasti státního 
stavebního dozoru. 
 
 
 

14. Zápis z jednání komise dopravy dne 26. 3. 2012 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z  jednání komise dopravy ze dne 26. 3. 
2012. 
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Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 26. 3. 2012 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – žádá do příští RM předložit žádosti s vyhrazením parkovacích míst ZTP 
k bodu č. 4. 
PaedDr. D. Holman – jsou to stejná místa nebo jiná? 
 
Přijaté usnesení: 157/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání komise dopravy ze dne 

26. 3. 2012 v bodě č. 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 a schvaluje  body č. 3.1, 3.5, 
3.7, 5 dle zápisu v příloze. 

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

15. Schválení členů KK a tajemníka KK 
(Příloha č. 15, 15A – 15H, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), 
v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, vyhlásila  dne 22. 2. 2012 Rada města Ku řimi  č. 07/2012 konkurs  na 
obsazení pracovních míst ředitelů obou základních škol zřizovaných Městem Kuřimí. Ukončení 
podávání přihlášek bylo 23. 3. 2012 ve 14:00 hod. Celkem byly na podatelnu města doručeny tři 
přihlášky (1 na ZŠJ a 2 na ZŠT). Písemně byly osloveny všechny instituce, které dle vyhlášky č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v platném znění, 
delegovaly členy KK. Delegované členy schvaluje rada města, která také pověřuje 
zaměstnance zřizovatele funkcí tajemníka KK.  
První jednání KK  (otevírání obálek) bylo stanoveno na 7. 5. 2012 v 9:00 hod.  Na termínu 
druhého jednání (pohovory s uchazeči) se domluví členové KK (nejdříve 14 dnů od prvního 
jednání, předpoklad je 28. 5. 2012). 
 
Přílohy: Nominace členů KK. 
 
Přijaté usnesení: 158/2012 - RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, 
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění 
a v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 07/2012 ze dne 22. 2. 2012 
konkursní komisi  k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace ve složení: 
pan Jiří Koláček - předseda komise, zástupce zřizovatele  
Mgr. Ladislav Ambrož - člen komise, zástupce zřizovatele 
Mgr. Eva Meluzínová - členka komise, zástupce odboru školství KrÚ 
Jihomoravského kraje 
Mgr. Vojmír Křupka - člen komise, zástupce České školní inspekce, 
Jihomoravský inspektorát 
Ing. Ladislav Němec - člen komise, odborník v oblasti státní správy, 
organizace a řízení ve školství 
Mgr. Tamara Vacková - členka komise, zástupce pedagogických pracovníků 
základní školy 
pan Miroslav Blažek - člen komise, zástupce školské rady při základní škole 

 
Přijaté usnesení: 159/2012 - RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, 
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění 
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a v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 07/2012 ze dne 22. 2. 2012 
konkursní komisi  k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace ve složení: 
pan Jiří Koláček - předseda komise, zástupce zřizovatele  
Mgr. Ladislav Ambrož - člen komise, zástupce zřizovatele 
Mgr. Eva Meluzínová - členka komise, zástupce odboru školství KrÚ 
Jihomoravského kraje 
Mgr. Vojmír Křupka - člen komise, zástupce České školní inspekce, 
Jihomoravský inspektorát 
Ing. Ladislav Němec - člen komise, odborník v oblasti státní správy, 
organizace a řízení ve školství 
Ing. Romana Havlásková - členka komise, zástupce pedagogických 
pracovníků základní školy 
paní Gabriela Mihulová - členka komise, zástupce školské rady při základní 
škole 

 
Přijaté usnesení: 160/2012 - RM pov ěřuje  Mgr. Hanu Němcovou funkcí tajemníka výše 

jmenovaných konkursních komisí, která organizačně a administrativně 
zabezpečí jednání konkursní komise. 
Tajemník konkursní komise ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, 
není členem  konkursní komise. 

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

16. 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. 16, 16A, 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, požádali Radu města Kuřimi o souhlas 
s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 (dále ZVH) do fondů (viz přílohy). 
Rada města dne 14. 3. 2012 s návrhem rozdělení ZVH nesouhlasila a dohodla se na stanovení 
pevné částky, kterou všechny PO budou mít přidělenu do fondu odměn (při zachování 
zákonných pravidel rozdělování). Jako podklad pro své jednání si vyžádala tabulku přehledu 
počtu zaměstnanců PO. 
Proto je materiál předkládán znovu k projednání. 
 
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 PO 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 
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 
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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: tabulka počtu zaměstnanců školských PO. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – chce přepočítat na úvazky. Vzhledem k tomu, že počet úvazků je na 
základních školách téměř shodný, bude do fondu odměn rozdělena stejná částka. 
 
Přijaté usnesení: 161/2012 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace za rok 
2011 a určuje jeho rozdělení do fondů takto: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)     494,66 Kč 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  1.700,00 Kč 

 
Přijaté usnesení: 162/2012 - RM  schvaluje  zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za 
rok 2011 a určuje jeho rozdělení do fondů takto: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)  490.029,71 Kč 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  162.978,00 Kč 

 
Přijaté usnesení: 163/2012 - RM  schvaluje  zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 
2011 a určuje jeho rozdělení do fondů takto: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    40.744,91 Kč 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  162.978,00 Kč 

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

17. Policie ČR – záměr na pronájem 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
V letních měsících letošního roku má dojít k rekonstrukci služebny Policie ČR na ul. Sv. Čecha 
v Kuřimi. Během stavebních prací musí být tato budova prázdná. Město Kuřim nabídlo své 
volné prostory v I. nadzemním podlaží a I. podzemním podlaží budovy MěÚ Kuřim. Jedná se 
o kanceláře č. 112, 113 a 114. Dále by byla pronajata místnost ve sklepě, kterou by Policie ČR 
využívala především jako sklad a šatnu, proto zde OMP navrhuje nižší nájemné než za 
samotné kanceláře.  
Zástupci Policie ČR si nabízené prostory prohlédli, jsou vyhovující pro jejich potřeby a budou 
akceptovat tržní nájemné. Doba nájmu je předpokládána na cca 4 měsíce. 
 
Před uzavřením smlouvy je nutné vyhlásit ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
záměr na pronájem. 
 
Přijaté usnesení: 164/2012 - RM  schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor - kancelář 

č. 112 o výměře 31,32 m2, kancelář č. 113 o výměře 15,66 m2, kancelář 
č. 114 o výměře 15,12 m2, umístěných v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 
968 na pozemku p. č. 1742 vše k.ú. Kuřim, za nájemné ve výši 90,- 
Kč/m2/měs. + paušální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m2/měs. + 20% 
DPH a skladu o výměře 14,21 m2 umístěného v I. podzemním podlaží 
budovy č. p. 968 na pozemku p. č. 1742 vše k. ú. Kuřim, za nájemné ve výši 
45,- Kč/m2/měs. na dobu určitou (po dobu rekonstrukce služebny PČR). 
Nájemcem bude Česká republika – Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, Brno, IČ 75151499. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
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17.1. Nabídka spot řebiče 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Při rekonstrukci bytu na nám. Osvobození byl odmontován zánovní plynový spotřebič Junkers 
WRD 14-2 G, který byl v provozu cca 8 měsíců. Jedná se o plynový ohřívač vody. Pořizovací 
náklady včetně montáže a uvedení do provozu dosáhly částky téměř 16.000,- Kč. Správcům 
bytů se ho nepodařilo umístit do žádného bytu. Pro město se tedy jeví jako neupotřebitelný 
a OMP doporučuje zkusit ho nabídnout veřejnosti a v případě zájmu jej prodat nejvyšší nabídce. 
 
Přijaté usnesení: 165/2012 - RM  schvaluje prodej plynového spotřebiče Junkers WRD 14-2 

G (ohřívač vody) nejvyšší nabídce. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

18. Marcela Čurdová – uzav ření nájemní smlouvy 
(Příloha č. 18, předkládá: Ing. D. Sukalovský, zpracovala: A. Janoušková) 
 
Paní Marcela Čurdová, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, byla nájemcem bytu xxxxxxx (2+1) 
umístěného ve II. NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Nájemní 
smlouva byla uzavírána na dobu určitou tří měsíců. Nájemní vztah skončil dne 30. 9. 2011. 
O prodloužení nájemní smlouvy nepožádala. Dopisem ze dne 4. 10. 2011 byla upozorněna, že 
od 1. 10. 2011 užívá předmětný byt bez právního důvodu, je dlužníkem města a byla vyzvána 
k vyklizení bytu ke dni 30. 10. 2011. Byt k uvedenému datu nevyklidila. 
Ke dni 30. 9. 2011 dlužila částku ve výši xxxxxxxx,- Kč. Tento dluh byl dne 31. 1. 2012 uhrazen 
a paní Čurdová požádala o obnovení nájemní smlouvy k předmětnému bytu. 
Na tento byt je od 1. 10. 2011 právně nahlíženo jako na byt volný. Obsazen je bez právního 
důvodu. Zastupitelstvo města se tímto případem zabývalo na svém zasedání dne 28. 3. 2012 
a doporučilo RM uzavřít s ní nájemní smlouvu. 
 
Přijaté usnesení:  166/2012 - RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

byt xxxxxxxxx umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, paní Marcele Čurdové, trvale bytem xxxxxxx 
xxx, Kuřim, na dobu určitou tří měsíců. 

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

19. Návrh zrušení výb ěrového řízení 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Důvodem zrušení výběrového řízení na projekt „Rozšíření mokřadu za rybníkem Srpek“ je 
změna zadávací dokumentace. Ze strany Státního fondu životního prostředí bylo doporučeno 
respektovat „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní 
prostředí“ kap. 5.2.3. týkající se zadávacího řízení na realizaci  podporového opatření 
i v případě že se z naší strany jedná pouze o výběrové řízení na projektovou dokumentaci. 
Konkrétně se jedná o doplnění o informaci o předpokládané hodnotě zakázky, v jakém jazyce 
může být nabídka podána a symbol Evropské unie (vlajka) a odkaz na OPŽP. Pokud bychom 
nezrušili výběrové řízení, které dle právníků SFŽP nesplňuje zcela pokyny pro žadatele je 
možné, že i při úspěšné žádosti o dotace z Operačního programu životní prostředí by náklady 
na projekt považovali za neuznatelný náklad. 
Jestliže stejně musíme vypsat nové výběrové řízení z těchto administrativních důvodů, 
doporučuji – i po konzultaci s Agenturou ochrany přírody a krajiny - sloučit záměr revitalizace 
mokřadu a části toku Lučního potoka nad Srpkem se záměrem obnovy krajinných struktur v této 
lokalitě (protierozní zatravněné pásy s výsadbou dřevin), které jsme chtěli i v části projektové 
dokumentace poptávat odděleně. Obě akce spolu souvisí a předešli bychom tím podezření na 
dělení zakázky. 
 
Příloha:  Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní 

prostředí, str. 34 - 37 
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Přijaté usnesení: 167/2012 - RM schvaluje  zrušení výběrového řízení na zpracování 
projektové dokumentace „Rozšíření mokřadu za rybníkem Srpek“ z důvodu 
změny zadávací dokumentace. 

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

20. Dopln ění VO Nerudova - Rozhodnutí o p řidělení zakázky  
(Příloha č. 20, 20A, 20B, 20C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – 
OIRR realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem „Dopln ění VO 
Nerudova“. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1199 000 000. Prostřednictvím výzvy 
k podání nabídky byly získány nabídky 5 uchazečů. Při otevírání obálek byly posouzeny 
všechny nabídky.  
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena . 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí 
doporu čena radě města jako nejvhodn ější  nabídka  firmy JICOM, spol. s r.o.,  se sídlem 
Jarní 898/50, 614 00 Brno, IČ 49432095, v hodnotě 134.353,- Kč, která se umístila na 1. místě. 
Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí.  
Termín zhotovení díla 31. 5. 2012. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
Příloha č. 2: Protokol o jednání hodnotící komise  
Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo potvrzený uchazečem 
 
Přijaté usnesení: 168/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
zakázku „Doplnění VO Nerudova“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou JICOM, spol. s r.o., se sídlem Jarní 898/50, 614 00 Brno, IČ 
49432095, která předložila nejvýhodnější nabídku. 

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

21. Tržní řád - návrh na řízení obce Ku řim k p řipomínkování 
(Příloha č. 21, 21A, 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. D. Sukalovský – žádá připomínky zaslat elektronicky. Vedoucí OŽÚ ať materiál předloží v jí 
navrhované podobě. 
 
 
 

22. BUSINESS KONTO 20 
(Příloha č. 22, 22a, 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 spořicích 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 
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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. 
 
Přijaté usnesení: 169/2012 - RM schvaluje  uzavření smlouvy na vedení běžného účtu 

s UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, IČ 
64948242. 

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

23. Kronika m ěsta Ku řimi 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi na 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 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá tento materiál odložit. 
Ing. D. Sukalovský – žádá zaslat připomínky do týdne. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2011. 
Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

24. Výběrové řízení „Oprava povrch ů místních komunikací 
v Ku řimi v roce 2012“ 
Rozhodnutí o p řidělení zakázky m ěsta Ku řimi  
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrch ů místních komunikací v Ku řimi 
v roce 2012“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:D-OIRR-2012-001 
Zajišťující odbor (ZO): OIRR 
(Příloha č. 24, 24A, 24B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OIRR 
na základě usnesení RM 116/2012 ze dne 21. 3. 2012 realizováno zadávací řízení na zakázku 
malého rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 9 021 
000 000, její celková předpokládaná hodnota je 700 tis. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky 
byla zveřejněna na elektronické úřední desce od 21. 3. do 4. 4.2012, elektronickou poštou bylo 
informováno 24 firem se zaměřením na provádění oprav komunikací. Základním hodnotícím 
kritériem byla cena za jednotlivé technologie, přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více 
dodavateli pro jednotlivé technologie. 
Ve stanovené lh ůtě bylo získáno nabídek od 5 uchaze čů. Na základ ě zhodnocení 
získaných nabídek jsou výb ěrovou komisí doporu čeny Rad ě města nejvýhodn ější 
nabídky firem pro díl čí technologie dle zprávy o posouzení a hodnocení na bídek – viz 
příloha. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: Protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 
 
Přijaté usnesení: 170/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2012“ a souhlasí  s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou: 
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• Porč Karel s.r.o. , se sídlem Badalky 340, Lysice 679 71, IČ 29296439, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních 
výtluků vyplněním vhodnou směsí 

• Soukup Miloš , se sídlem Jiráskova 511, Zbýšov 664 11, IČ 64503917, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních 
výtluků infratechnologií 

• KAT stavební a.s. , se sídlem Vinohradská 1113/78, Brno 618 00, IČ 
29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
tryskovou metodou 

• INOSTAV a.s. , se sídlem Zlínská 12, Brno 627 00, IČ 29264049, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 

• INOSTAV a.s. , se sídlem Zlínská 12, Brno 627 00, IČ 29264049, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
s výměnou podkladu 

• KAT stavební a.s. , se sídlem Vinohradská 1113/78, Brno 618 00, IČ 
29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15,20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta 1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zden ěk Kříž 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 5. 4. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1, 1A    Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 28. 3. 2012 
2, 2A.  Pořadník č. 30 na pronájem obecního bytu dle obecně závazné 

vyhlášky města č. 9/99 
Bikár Rudolf – výpověď nájmu bytu 
Hana Melicharová – žádost o úpravu nájemní smlouvy 
Manželé Chrastovi – smlouva na dobu neurčitou 
Manželé Klokovi – smlouva na dobu neurčitou 
František Juran - prominutí poplatku z prodlení 

3, 3A, 3B, 3C  Město Kuřim a Petra Brodecká – Smlouva o právu k provedení stavby 
4, 4A   RNDr. Jan Černý – výpověď nájemní smlouvy 

Monika Šindelářová, bytem xxxxxxxxxx Kuřim – věcné břemeno 
k dešťové kanalizační stoce 
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5, 5A   Jiří Mann, Hana Ptáčková – pronájem lůžek v chatě 
6, 6A   Mandátní smlouva – daňové přiznání a poradenství 
7, 7A, 7B Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení ZŠ 
Kuřim Jungmannova“ 

8, 8A   Smlouva o úhradě vícenákladů za ztíženou správu mostního objektu 
9   Dotační program JMK „Zdravé obce, města a mikroregiony JMK“ 
10, 10A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
11, 11A   Výjimky z dopravního značení 
12, 12A   Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu 
13, 13A   Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního za rok 2011 
14, 14A   Zápis z jednání komise dopravy dne 26. 3. 2012 
15, 15A – 15H  Schválení členů KK a tajemníka KK. 
16, 16A 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 

17   Policie ČR – záměr na pronájem 
Nabídka spotřebiče 

18   Marcela Čurdová – uzavření nájemní smlouvy 
19, 19A   Návrh zrušení výběrového řízení 
20, 20A, 20B, 20C Doplnění VO Nerudova - Rozhodnutí o přidělení zakázky 
21   Tržní řád - návrh nařízení obce Kuřim k připomínkování 
22, 22A   BUSINESS KONTO 20 
23   Kronika města Kuřimi 
24, 24A, 24B Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 

2012“ 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací 
v Kuřimi v roce 2012“ 


