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Z á p i s   č í s l o 12/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 18. 4. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni: Jiří Koláček    1. místostarosta 

Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 

 
  Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Omluveni: Ing. Drago Sukalovský, PaedDr. David Holman 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
První místostarosta zahájil jednání ve 14,08 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 11. 4. 2012 
 

2.  Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2011 
 

3.  Žádost o souhlas se zhodnocováním majetku 
 

4.  Upozornění na nepřesné stanovení ceny za služby na hřbitově 
 

5.  Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. k 31. 3. 2012 
 

6.  Úřad práce ČR – nájem kanceláře v budově MěÚ Kuřim 
6.1.  Jaroslav a Monika Šudomovi – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu 
6.2.  Naděžda Zajičková - přechod nájmu 
6.3.  Ivo Macháček – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
6.4.  Ivo Macháček, bytem Kuřim, a Marija Movsisyan, bytem Kuřim, – žádost o výměnu 

obecních bytů v Kuřimi dle ust. § 715 OZ 
 

7.  Miloslav Pokorný – smlouva o ubytování 
 

8.  Zřízení věcného břemene na pozemcích města ve prospěch KME, spol. s r.o. 
 

9.  Výběrové řízení na projekt: A)„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ 
B)„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné 
zeleně“ 

 
10.  Návrh na zrušení vnitřní směrnice Rady města Kuřim „o veřejných zakázkách města 

Kuřim“ 
 

11.  Zpráva o činnosti OIRR za rok 2011 
 

12.  Žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu školy 

 
13.  Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace 
 

14.  Zápis komise stavební ze dne 4. 4. 2012 
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15.  JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu stavba „Propoj Kuřim – 

Luční, Wolkerova“ 
 

16.  Mgr. Grabarczyková Eva – mandátní smlouva 
 

17.  Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu 

 
18.  Vyřazení majetku 

 
19.  AG CAFE s.r.o. – žádost o nájem pozemku na letní zahrádku 

 
20.  Rekonstrukce mostu ev. č. 50-1 v Kuřimi – přeložka plynárenského zařízení 

 
21.  Ukončení nájemní smlouvy 

 
22.  Drobné investice 

 
 23. Vzdání se funkce předsedy a člena Komise životního prostředí RM 
 

24.  Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 11. 4. 2012 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
Příloha A: nesplněné úkoly v mezidobí do 11. 4. 2012. 
 
Vedoucí OŽP žádá o posunutí termínu plnění usnesení RM č. 87/2012, kterým RM ukládá vedoucí 
OŽP zpracovat a předložit návrh opatření, včetně ekonomického zdůvodnění, ve věci odchytu 
a umístění opuštěných zvířat. Z důvodu zaneprázdněnosti vedoucí OŽP související s přípravou akce 
„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ a  „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné 
zeleně“ není materiál dokončen a bude tedy předložen do schůze RM dne 9. 5. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 171/2012 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 11. 4. 2012 a prodlužuje 

termín plnění usnesení č. 87/2012 do 9. 5. 2012. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2011 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá J. Koláček, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 

Firma v uplynulém období hospodařila ziskově, nemá nedoplatky na sociálním ani na zdravotním 
pojištění a zaměstnanci dostávají mzdu vždy v řádném výplatním termínu. 

 

 rok Obrat bez DPH Podíl města v % 

2001  6 932 113 ? 

2002  7 715 690 71 

2003  9 051 006 62 

2004 10 608 117 52 

2005 12 347 906 53 

2006 12 101 295 65 

2007 13 258 863 67 

2008 18 540 398 79 

2009 21 670 282 75 
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2010 21 648 632 79 

2011 20 960 091 81 

 

rok 2007 2008 2009 2010 

Výnosy 13 258 863 18 540 398 21 670 282 21 648 632 

Náklady 12 517 259 18 088 937 20 033 274 20 423 023 

Výsledek  (+/-) ( před zdaněním)      741 604     451 461  1 637 008  1 225 609 

     

rok 2011    

Výnosy 20 960 091    

Náklady 19 595 347    

Výsledek  (+/-) ( před zdaněním)  1 364 744    

 
V uplynulém roce jsme investovali do nákupu rádiem řízeného žacího stroje Spider, dokončili jsme 
položení panelové plochy v areálu Sv. Čecha, pořídili jsme 2 ks VOK 24 m3, 4 ks VOK 14 m3, 
odkoupili jsme od firmy AVE 36 ks nádob na separaci skla, formou leasingu jsme pořídili další vozidlo 
pro svoz komunálního odpadu, Koupili jsme jednofrekvenční sestavu GRS-1 v hodnotě 98.800,- Kč 
pro digitalizaci majetku města, provedli jsme GO šatny ručních pracovníků v celkové hodnotě cca 
90.000,- Kč, vyměnili jsme garážová vrata u objektu Sv. Čecha 600. V závěru roku jsme pak zahájili 
přípravné práce spojené s budováním objektu kanceláří, konkrétně zpracování projektu a vybudování 
zpevněné plochy pro budoucí objekt. Většinu těchto investic jsme financovali z vlastních zdrojů. 
 
Od listopadu jsme převzali od firmy AVE svoz skla ve městě. To znamená, že v současné době mimo 
nebezpečných odpadů zabezpečujeme pro město v této oblasti kompletní servis. Naší snahou je dále 
zkvalitňovat naše služby a docílit maximálního využití odpadů jako druhotné suroviny. V roce 2011 
jsme prodejem těchto druhotných surovin získali částku 339.599,-- Kč, kterou jsme průběžně 
poukazovali městu formou odečtu z fakturace. 
 
Postupně se snažíme rozšířit okruh zákazníků, a to především v oblasti svozu odpadů. 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Hospodářský výsledek (po zdanění ) 1.226.786,00 Kč 
Rezervní fond (dle zakladatelské listiny )      20.000,00 Kč 
Nerozdělený zisk 1.206.786,00 Kč 
 
Přílohy:  Výsledovka za období 1. 1. – 31. 12. 2011 

Rozbor ekonomických ukazatelů 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – v roce 2007 – 2011 byl zisk CTSK s.r.o. 5.470.000,- Kč, z toho příjem od Města Kuřim 
4.154.000,- Kč. 
Ing. L. Tomšů – jsme městská organizace. Město nemusí vypisovat VŘ pokud splníme podmínku, že 
objem prací od zřizovatele bude cca 70 - 80 %. Toto plníme. Tím pádem připadá 20 % na ostatní 
zákazníky. Uvedený zisk je účetní číslo, fyzicky ho nemáme. Aktuálně máme ¾ mil. v pohledávkách. 
Investujeme do vybavení, které ale odepisujeme 30 let. 
Z. Kříž – reprodukce majetku není zmíněna. 
Ing. L. Tomšů – zakladatelská listina ukládá mít pouze rezervní fond. 
J. Koláček – žádá předložit porovnání cen od konkurenčních dodavatelů. 
Ing. L. Tomšů – toto by měl udělat někdo z Města Kuřim. 
Mgr. A. Zimmermannová – pokud se rozhodnete, můžeme na každou zakázku vypsat VŘ. Ale máme 
k dispozici právní výklad, že pokud společnost zřízená za účelem plnění zakázek pro město plní 
objemem prací 70 - 80%, nemusí být vypisováno VŘ a zakázky se zadávají přímo městské organizaci. 
Porovnání s konkurenčními společnostmi se již řešilo a výsledkem bylo, že CTSK s.r.o. byla levnější. 
Z. Kříž – žádá Ing. Tomšů o vypracování ekonomického rozboru a navrhuje toto znění usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 172/2012 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim s r.o., ukládá jednateli Ing. L. Tomšů vypracovat ekonomický rozbor 
týkající se likvidace odpadů prováděné touto společností. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
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Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, jak bude rozdělen hospodářský výsledek? 
Ing. L. Tomšů – zisk zůstává nerozdělen a zůstává společnosti. 
J. Koláček – dodává, že jednatelé společností zřízených městem a ředitelé škol budou předkládat 
zprávy a informace o hospodaření. Žádá zaslat rozbor e-mailem asistentce starosty. 
 
Z jednání odešel Ing. L. Tomšů. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za 

rok 2011. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 173/2012 - RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 dle 

zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhuje částku xxxxxxx,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 174/2012 - RM v působnosti valné hromady Centra technických služeb Kuřim s r.o. 

stanovuje odměnu jednateli CTSK s.r.o. za rok 2011 ve výši dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

3. Žádost o souhlas se zhodnocováním majetku 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá J. Koláček, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
Objekt Svatopluka Čecha 600, pronajatý městem společnosti Centrum technických služeb Kuřim, 
s.r.o. (dále jen CSTK )vzhledem ke svému stáří vyžaduje investice do oprav. Například výměnu 
vjezdových vrat, opravu, popř. výměnu oken, zateplení objektu atd. 
CTSK navrhuje postupně provést tyto opravy na své náklady. Aby firma mohla vložené finance účetně 
odepisovat, je potřebný souhlas majitele nemovitosti. 
Jednatel CTSK proto žádá RM o udělení souhlasu k provádění oprav na náklady CTSK a odpisu 
těchto investic nájemcem. 
 
Přílohy: Souhlas se zhodnocením majetku 
 
Přijaté usnesení: 175/2012 - RM souhlasí se zhodnocováním objektu Svatopluka Čecha 600, 

Kuřim, na náklady nájemce a dále uděluje souhlas s prováděním odpisů těchto 
investic nájemcem. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

4. Upozornění na nepřesné stanovení ceny za služby na hřbitově 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá J. Koláček, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. jako správce hřbitova upozorňuje RM na nesoulad ve 
stanovení ceny za služby účtované nájemcům hrobových míst a zákonem o cenách. 
V současné době je nájemcům účtována částka 120,00 Kč za rok / hrobové místo, která byla 
stanovena RM. 
Zákon o cenách však v § 6, odst. (1), písm. c) stanoví, že cena za služby se vypočítá na 1 m2 
pronajaté plochy, a to z nákladů na provoz a údržbu hřbitova. Tato částka má být pravidelně 
aktualizována. 
 
Dále nájem z hrobového místa v současné době činí v Kuřimi 9,00 Kč /m2 / rok. Dle aktuálního 
cenového věstníku MF je stanovena max. částka pro obce do 25 tis. obyvatel na 20,00 Kč /m2 /rok. 
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Správce hřbitova proto žádá RM o stanovení aktuální ceny za nájem z hrobového místa a za 
poskytované služby a rozhodnutí, jak často se tato cena bude aktualizovat. 
 
Diskuse: 
Mgr. A. Zimmermannová – zadáme vypracovat Mgr. P. Kavkovi do dalšího jednání RM návrh cen. 
 
Přijaté usnesení: 176/2012 - RM ukládá vedoucímu OMP připravit návrh ceny za služby a pronájem 

hrobového místa. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil I. Peřina a pozval přítomné na slavnostní vyhlášení ankety „Sportovec města 
Kuřimi roku 2011“, které se uskuteční v pátek 20. dubna 2012. 
 
 
 

5. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. k 31. 3. 2012 
(Příloha č. 5, zpracoval J. Sojka) 
 
Počty návštěvníků k 31. 3. 2012 

Porovnání návštěvnosti areálu v letech 2010-2012 
 

 
2010 2011 2012 index 11/10 (v %) index 12/11 (v %) 

leden 0 22 889 21 135 
 

92,34% 

únor 0 20 635 19 940 
 

96,63% 

březen 0 22 587 19 079 
 

84,47% 

duben 0 16 618 0 
  květen 0 17 805 0 
  červen 0 12 440 0 
  červenec 0 27 059 0 
  srpen 0 33 681 0 
  září 0 17 709 0 
  říjen 9 993 19 669 0 196,83% 

 listopad 17 020 18 470 0 108,52% 
 prosinec 13 373 19 288 0 144,23% 
 Celkem 40 386 248 850 60 154 
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Celková návštěvnost areálu (v tabulce i grafu je uveden součet návštěvníků aquaparku, fitness a relax 

centra a v létě také koupaliště) dosáhla za rok 2011 bezmála 250 000 návštěvníků. V roce 2012 za 

1Q zaznamenáváme v průměru 9 % pokles návštěvnosti. Ten je způsoben řadou faktorů: 

- Méně investováno do marketingových kampaní 

- Vyšší cena vstupného (cenu jsme vzhledem ke změně sazby DPH zvedly cca o 5 Kč) 

- Horší koupěschopnost obyvatelstva ve srovnání s rokem 2011 

- Zařízení již vyzkoušeno „zvědavými“ návštěvníky (nejsme již novinkou na trhu) 

- Počasí (loni v zimě byl nedostatek sněhu – sportovně laděné rodiny trávily více času 

v aqvaparcích, rychlý nástup jara a teplého počasí proti roku 2011) 

I přes pokles návštěvnosti zaznamenaný v 1Q 2012 je návštěvnost areálu poměrně zajímavá. Další 

tabulka a graf ukazuje ještě srovnání průměrné denní návštěvy. 

Porovnání průměrné denní návštěvnosti areálu v letech 2010-2012 

 
2010 2011 2012 index 11/10 index 12/11 

leden 0 763 682 
 

89,36% 

únor 0 737 688 
 

93,30% 

březen 0 729 615 
 

84,47% 

duben 0 554 0 
 

0,00% 

květen 0 574 0 
 

0,00% 

červen 0 554 0 
 

0,00% 

červenec 0 603 0 
 

0,00% 

srpen 0 650 0 
 

0,00% 

září 0 522 0 
 

0,00% 

říjen 454 634 0 139,68% 0,00% 

listopad 567 616 0 108,52% 0,00% 

prosinec 461 643 0 139,42% 0,00% 
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Průměrná denní návštěva je za 1Q 2012 o 11 % horší než ve srovnatelném období roku 2011. 

Nesoulad v rozdílu mezi celkovou a průměrnou denní návštěvou (9 vs. 11 %) je způsoben jiným 
počtem dnů v provozu v lednu (v roce 2012 jsme 1. ledna měli otevřeno) a jiným počtem dnů v únoru 

2011 a 2012. 

a) Ekonomika provozu k 31. 3. 2012 

Hospodaření za rok 2011 skončilo ve ztrátě cca 0,25 mil. Kč. Výsledky budou ještě potvrzeny 

daňovým poradcem do konce června 2012.  

Následující graf ukazuje vývoje celkových obratů areálu po měsících v letech 2010-2012. 

 

Další grafy pak ukazují strukturu výnosů a nákladů za rok 2011.  
Všimněte si, že zásadní podíl na tržbách jsou tržby z prodeje bazénových služeb (49 %), 18 % tržeb 
tvoří služby restaurace a bistra, 13 % tržeb pak tvoří služby fitness a relax centra.  
Pokud porovnáme náklady, pak tvoří celých 35 % mzdy (35 stálých zaměstnanců a řada brigádníků), 
22 % energie, 15 % materiál (nákupy do restaurace a dalších středisek, kancelářské potřeby, čistící a 
úklidové prostředky, bazénová chemie apod.), 12 % ostatní služby (PHM, telefony, reklama a inzerce, 
rozbory vody, odvoz odpadu, školení, ostraha objektu apod.) a 11 % tvoří nákup zboží určeného 
k dalšímu prodeji. 
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Z ekonomického pohledu je pro nás i nadále prioritou nezávislost na dotacích města na provoz 

areálu wellness centra. Vše však závisí na udržení stávající hladiny průměrných počtů návštěvníků 

a vývoji počasí, což nedokážeme přesně předvídat.  

Jak se vyvíjí cash-flow za poslední rok ukazuje následující graf. 

 

Všimněte si, v srpnu 2011, výrazného nárůstu díky tržbám na letním koupališti (pěkné počasí). V září 

2011 byla městu Kuřim splacena část z půjčky (1 mil. Kč), proto ten výrazný pokles. Vývoj má přesto 

dlouhodobě klesající tendenci. Ten nás neustále mutí dobře zvažovat veškeré výdaje, efektivně 

hospodařit a nadále bojovat o (v ČR ojedinělý) bezdotační provoz. 

Poměrně značně nám situaci stěžuje nárůst cen energií. Ten je vidět z následující tabulky (částky v Kč 

bez DPH). 
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  Leden     Únor     Březen   

Spotřeba 
  Plyn (kWh) Elektrika Voda (m3) Plyn (kWh) Elektrika Voda (m3) Plyn (kWh) Elektrika Voda (m3) 

2011 jednotky 302101 34213,33 1933,07 282685 30902,36 1746 284133 49569,46 1828,43 

  Kč 209 234,58 Kč 128 429,39 Kč 108 780,92 Kč 196 949,11 Kč 116 000,74 Kč 98 253,74 Kč 195 860,25 Kč 179 412,01 Kč 103 056,87 Kč 

2012 jednotky 367461 25220 1831 347666 23027 2111   30385 1982 

  Kč 360 138,62 Kč 98 451,79 Kč 106 011,24 Kč 328 457,55 Kč 85 001,01 Kč 92 177,00 Kč   107 819,43 Kč 106 255,00 Kč 

Rozdíl jednotky 21,64% -26,29% -5,28% 22,99% -25,48% 20,90% -100,00% -38,70% 8,40% 

  Kč 72,12% -23,34% -2,55% 66,77% -26,72% -6,18% -100,00% -39,90% 3,10% 

 

Na rok 2012 se podařilo dojednat s firmou E-ON lepší cenu elektrické energie a zároveň optimalizovat 

spotřebu. Zde jsou tedy viditelné úspory (zelenou barvou zvýrazněno) jak ve spotřebě, tak v celkově 

placených částkách. V lednu a únoru se také podařilo optimalizovat vodné a stočné. Navíc je nově 

odpočítávána sleva na stočném (tzv. odparné). Bohužel u plynu už situace není optimální. Jednak 

díky mrazům na přelomu ledna a února 2012 došlo k více než pětinovému nárůstu spotřeby, tak i díky 

vyšší ceně ve srovnání s loňským rokem se letos musíme smířit se značným nárůstem (za leden a 

únor o 70 %, za březen 2012 zatím vyúčtování nemáme k dispozici). 

 
 
 

6. Úřad práce ČR – nájem kanceláře v budově MěÚ Kuřim 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 21. 3. 2012 schválila záměr na pronájem nebytového prostoru (kanceláře 
č. 118) umístěného 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/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m

2
/měs. + 20% 

DPH s roční valorizací, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 23. 3. 2012 do 9. 4. 2012. V této lhůtě nebyly k záměru 
podány žádné připomínky. 
OMP doporučuje nájemní smlouvu uzavřít. Výše nájemného za mobiliář bude stanovena dodatečně 
podle hodnoty požadovaných věcí. 
 
Příloha A – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 177/2012 - RM schvaluje nájem nebytového prostoru (kanceláře č. 118) 

umístěného 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/m

2
/měs. + paušální 

poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m
2
/měs. + 20 % DPH s roční valorizací, na dobu 

neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

6.1. Jaroslav a Monika Šudomovi – žádost o zpětvzetí výpovědi 
nájmu 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Jaroslav a Monika Šudomovi jsou nájemci obecního bytu xxxxxxx o velikosti 2+1, který je 
umístěn ve II.NP bytového domu č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 1816, 1817 
vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 1. 9. 1993 na dobu neurčitou. 
RM na své schůzi dne 8. 2. 2012 pod č. usn. 47/2012 schválila manželům Šudomovým výpověď 
nájmu bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou (ke dni 31. 12. 2011 činila dlužná částka xxxxxxxxx,- Kč). 
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Výpověď nájmu bytu byla manželům Šudomovým doručena dne 24. 2. 2012 a povinnost vyklidit byt 
tak mají k 31. 5. 2012. 
Dne 26. 3. 2012 uhradili manželé Šudomovi jistinu dluhu, tj. xxxxxxxx,- Kč. 
Dne 30. 3. 2012 požádali manželé Šudomovi o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu. 
OMP z důvodu aktivního přístupu nájemců a z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje žádosti 
o zpětvzetí výpovědi vyhovět, ovšem jen v případě, že manželé Šudomovi přistoupí na dodatek 
k nájemní smlouvě, jímž se změní doba nájmu na dobu určitou tří měsíců. Tento model byl zaveden 
i u ostatních dlužníků, u kterých RM v minulosti rozhodla o zpětvzetí výpovědi. 
Dále manželé Šudomovi požádali o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím by hradili 
poplatek z prodlení – xxxxxxxx,- Kč ke dni 26. 3. 2012. Měsíční splátka bude ve výši xxxxx,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 178/2012 - RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. xxxxxxx umístěného ve 

II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxx, k. ú. Kuřim, jehož nájemci 
jsou manželé Jaroslav a Monika Šudomovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim. 

 
Přijaté usnesení: 179/2012 - RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s manžely 

Jaroslavem a Monikou Šudomovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 
jejímž předmětem je nájem bytu č. xxxxxxxx umístěného ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxx, k. ú. Kuřim. Dodatkem č. 1 se mění doba 
nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31. 7. 2012 s možností prolongace. 

 
Přijaté usnesení: 180/2012 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manžely Jaroslavem 

a Monikou Šudomovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, jehož 
prostřednictvím bude hrazen poplatek z prodlení ve výši xxxxxxx,- Kč související 
s nájmem bytu č. xxxxxx. Měsíční splátka bude činit xxxxxx,- Kč. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, 
PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

6.2. Naděžda Zajičková - přechod nájmu  
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 9. 3. 2012 zemřel nájemce obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 2+1 s příslušenstvím paní Marie 
Šípová, naposledy trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. O přechod nájmu požádala vnučka 
nájemce slečna Naděžda Zajíčková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Trvalé užívání a vedení 
společné domácnosti bylo žadatelce potvrzeno ověřenými podpisy nájemců dvou sousedních bytů. Na 
základě vyjádření správce nevázne na předmětném bytě nedoplatek nájemného ani záloh na služby. 
Výše jmenovaná splňuje všechny podmínky přechodu nájmu bytu dle § 706 odst. 1) a z toho důvodu 
na ni přechází nájemní právo přímo ze zákona. 
 
Přijaté usnesení: 181/2012 - RM bere na vědomí v souladu s § 706 OZ přechod nájmu k bytu 

č. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, ve prospěch slečny Naděždy Zajíčkové, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

6.3. Ivo Macháček – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Ivo Macháček je nájemcem obecního bytu č. xxxxxxx o velikosti 3+1, který je umístěn v I.NP 
bytového domu č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 2112/3, 2112/2, 
2112/1 vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 9. 1. 1992 na dobu neurčitou. 
RM na své schůzi dne 8. 2. 2012 pod č. usn. 49/2012 schválila panu Macháčkovi výpověď nájmu bytu 
s tříměsíční výpovědní lhůtou (ke dni 31. 12. 2011 činila dlužná částka xxxxxxx,- Kč). Výpověď nájmu 
bytu byla panu Macháčkovi doručena dne 14. 2. 2012 a povinnost vyklidit byt má tak k 31. 5. 2012. 
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Dne 2. 4. 2012 uhradil pan Macháček jistinu dluhu, tj. xxxxxx,- Kč (vč. nájemného a zálohy na služby 
za měsíc 02/2012). Správce bytu – Správa bytů Kuřim s.r.o. – vypočítal panu Macháčkovi výši penále, 
které činí částku xxxxxxx,- Kč. 
Dne 2. 4. 2012 požádal pan Macháček o zpětvzetí výpovědi nájmu z předmětného bytu. 
OMP z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje žádosti o zpětvzetí výpovědi vyhovět, ovšem jen 
v případě, že pan Macháček přistoupí na změnu doby nájmu na dobu určitou tří měsíců. Tento model 
byl zaveden i u ostatních dlužníků, u kterých RM v minulosti rozhodla o zpětvzetí výpovědi. 
Návrh řešení vzniklé penalizace pan Macháček prozatím nenavrhl. 
Současně pan Macháček požádal o výměnu bytů – viz následující příspěvek. 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – jak bude řešen splátkový kalendář? Usnesení by schválil s podmínkou uzavření splátkového 
kalendáře. 
 
Přijaté usnesení: 182/2012 - RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. xxxxxxx umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxx, k. ú. Kuřim, jehož 
nájemcem je pan Ivo Macháček, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 
s podmínkou uzavření splátkového kalendáře k úhradě poplatku z prodlení. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

6.4. Ivo Macháček, bytem Kuřim, a Marija Movsisyan, bytem Kuřim,– 
žádost o výměnu obecních bytů v Kuřimi dle ust. § 715 OZ 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Ivo Macháček žádá o výměnu bytu č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za byt č. xxxxxxxx na ul. 
xxxxxxxxxxxxx, jehož nájemcem je paní Marija Movsisyan. Pan Macháček bydlí sám v bytě o velikosti 
3+1. Paní Movsisyan žije v bytě 1+1 se dvěma dětmi. 
RM schválila panu Macháčkovi výpověď nájmu bytu. Po zaplacení jistiny dne 2. 4. 2012 požádal pan 
Macháček o zpětvzetí výpovědi nájmu k předmětnému bytu – viz předchozí příspěvek. Současně se 
nájemci obou obecních bytů mezi sebou dohodli na výměně a tímto žádají pronajímatele o souhlas. 
Oba byty jsou obecní. 
Paní Marija Movsisyan má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vždy po třech 
měsících prodlužuje. OMP doporučuje, aby i pan Macháček měl smlouvu na dobu určitou tří měsíců. 
 
Přijaté usnesení: 183/2012 - RM schvaluje výměnu bytu č. xxxxxx na ul. xxxxxxxxxxx v Kuřimi - 

nový nájemce Marija Movsisyan, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx, za byt č. 
xxxxxxx na ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi – nový nájemce Ivo Macháček, trvale bytem 
Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Obě nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu 
určitou tří měsíců. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

7. Miloslav Pokorný – smlouva o ubytování 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Miloslav Pokorný, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 29. 7. 2011 s městem Kuřim 
na základě usnesení RM č. 324/2011 ze dne 13. 7. 2011 smlouvu o ubytování č. 2011/O/0029, jejímž 
předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi (dále jen 
„ubytovna“) do 30. 4. 2012. 
Pan Pokorný nadále nemá kde bydlet a žádá RM o prodloužení smlouvy. Soužití jmenovaného 
a dalších dvou ubytovaných v ubytovně se jeví jako bezproblémové. 
OMP doporučuje smlouvu o ubytování s p. Pokorným prodloužit o čtyři měsíce do 31. 8. 2012. 
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Přijaté usnesení: 184/2012 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0029 
s Miloslavem Pokorným, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, ve věci užívání 
místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
31. 8. 2012. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

8. Zřízení věcného břemene na pozemcích města ve prospěch KME, 
spol. s r.o. 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Roman Čadeni v zastoupení investora KME, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, 
požádal Město Kuřim o souhlas s uložením optického kabelu do pozemků města na ul. Zborovská - viz 
příloha A. Jedná se o pozemky parc. č. 1861, 1862, 1863, 1842 a 1822/1 v k. ú. Kuřim v celkové délce 
cca 485 m. Zamýšlenou stavbou investor optickou přípojkou napojí na svou stávající zemní optickou 
trasu domy na ul. Zborovská, Legionářská a náměstí Osvobození v Kuřimi. 
Na trasu optického kabelu bude nutné zřídit věcné břemeno. OMP zadal zpracování znaleckého 
posudku na ocenění věcného břemene u znalce a odhadce majetku - Ing. Jana Zámečníka. Ten 
vypracoval znalecký posudek, ve kterém stanovil cenu věcného břemene v celkové výši 64.310,- Kč 
bez DPH. Tato částka byla projednána a následně odsouhlasena s investorem stavby. 
 
Příloha A – katastrální mapa 
Příloha B – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 185/2012 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch KME, spol. s r.o., 

se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, na pozemcích parc. č. 1861, parc. č. 1862, 
parc. č. 1863, parc. č. 1842 a parc. č. 1822/1 vše v k. ú. Kuřim, za účelem uložení 
optického kabelu za jednorázovou úhradu ve výši 64.310,- Kč bez DPH. Náklady 
na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

15. JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu 
stavba „Propoj Kuřim – Luční, Wolkerova“ 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V roce 2010 Firma Moravia Gas Projekt v.o.s. v zastoupení investora JMP Net, s.r.o. zaslala městu 
Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem bylo zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou „STL Plynovodní propoj Kuřim – Luční, Wolkerova“. 
RM dne 8. 9. 2010 schválila zřízení věcného břemene usnesením č. 471/2010. 
 
471/2010 
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 
situačního nákresu na pozemcích parc. č. 1368, parc. č. 1389/1, parc. č. 2760/3, parc. č. 2773/9, parc. 
č. 2775, parc. č. 2778 a parc. č. 2779, vše v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 v celkové délce cca 105 
bm s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný 
metr liniové stavby. 
 
Protože JMP Net, s.r.o. neplnila své závazky plynoucí z již uzavřených budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene (nebyly uzavírány smlouvy o zřízení věcného břemene k hotovým stavbám), nebyla 
tato smlouva uzavřena. 
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Nyní JMP Net, s.r.o. požádala (po splnění svých závazků) o uzavření výše uvedené smlouvy dle nové 
trasy – viz příloha A. Protože se původní trasa plynovodu změnila, doporučuje OMP staré usnesení 
zrušit a přijmout usnesení nové.  
OIRR nemá k realizaci projektu námitky. 
Město Kuřim uzavírá s JMP Net, s.r.o. smlouvy o zřízení věcného břemene za smluvenou finanční 
úhradu ve výši 250,- Kč za běžný metr liniové stavby. 
 
Příloha A – situace v katastrální mapě 
Příloha B – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 186/2012 - RM ruší usnesení č. 471/2010 ze dne 8. 9. 2010 ve věci zřízení 

věcného břemene. 
 
Přijaté usnesení: 187/2012 - 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 situačního nákresu na pozemcích 
parc. č. 1368, parc. č. 1389/1, parc. č. 2760/3, parc. č. 2773/9, parc. č. 2775, parc. 
č. 2779, parc. č. 2783/1 a parc. č. 2784/5 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 v 
celkové délce cca 91 bm s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z 
věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr 
liniové stavby. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. 
Holman). 
 
 
 

16. Mgr. Grabarczyková Eva – mandátní smlouva 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
OMP předkládá radě města ke schválení mandátní smlouvu s advokátkou Mgr. Evou Grabarczykovou, 
se sídlem Pellicova 1, Brno, IČ 71332979, ve věci zastupování Města Kuřim a poskytování úkonů 
právní pomoci ve věci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k zamýšlené stavbě rychlostní 
silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka. Předpokládaný rozsah zastupování je dle přílohy smlouvy 
odhadován na 15 – 20 hodin. 
Odměňování je součástí přílohy smlouvy: 
- právní rozbory, konzultace, analýzy – xxxxx,- Kč/hod. 
- telefonické konzultace - xxx,- Kč/10 min. 
 
Příloha - návrh mandátní smlouvy 
 - právní analýza 
 
Přijaté usnesení: 188/2012 - RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s advokátkou Mgr. Evou 

Grabarczykovou, se sídlem Pellicova 1, Brno, IČ 71332979, ve věci zastupování 
Města Kuřim a poskytování právních služeb souvisejících s analýzou procesu EIA 
ve věci záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka“. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

18. Vyřazení majetku 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
V souvislosti s vyklízením suterénních prostor v budově Městského úřadu Kuřim předkládá odbor 
majetkoprávní RM návrh na vyřazení nepotřebného majetku dle přílohy.  
 
Přijaté usnesení: 189/2012 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
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19. AG CAFE s.r.o. – žádost o nájem pozemku na letní zahrádku 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, 19C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Firma AG CAFE s.r.o., zastoupená jednatelem panem Alešem Kosmákem požádala o nájem části 
pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 - 60 m

2
 za účelem zřízení letní zahrádky před 

cukrárnou - viz příloha A, B. 
Záměrem nově založené firmy je pronajmout si část budovy č. p. 1017 na ul. Legionářská, ve které 
budou provozovat cukrárnu s výrobnou zákusků. 
Konstrukce letní zahrádky bude ze dřeva a bude skládací – viz příloha C. Za nájem pozemku pan 
Kosmák nabízí nájemné ve výši 200,- Kč/m

2
/rok. 

Vyjádření dotčených orgánů: 
OSVO: pro dům č. p. 1017 je stavebním povolením z roku 1998 povolen bufet. Pokud se nově počítá 
s jiným využitím stavby, je třeba požádat o změnu stavebního povolení (o výše uvedeném byl pan 
Kosmák informován a odpověděl, že veškeré potřebné doklady má vyřízené). 
OIRR a OŽP: nemají námitky. 
OMP: pan Kosmák provozuje „Pizzerii Labocca“ – na rohu ul. Legionářská a Otevřená. U pizzerie je 
i letní zahrádka na obecním pozemku. Tam pan Kosmák platí nájemné ve výši 125,- Kč/m

2
/rok. 

V roce 2010 pronajalo město na nám. 1. května svůj pozemek za účelem provozování letní zahrádky 
u restaurace „Na staré škole“. Tento pozemek byl pronajat za nájemné ve výši 322,- Kč/m

2
/rok (po 

valorizacích je nájemné pro rok 2012 ve výši 333,- Kč/m
2
/rok). 

Vzhledem k tomu, že nová letní zahrádka u cukrárny na ul. Legionářské bude v méně frekventované 
lokalitě, navrhuje OMP nájemné ve výši 250 – 300,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Dále OMP doporučuje schválit záměr na nájem pozemku s tím, že uzavření nájemní smlouvy bude 
schváleno až po rekolaudaci přístavby. 
 
Příloha A – situace v katastrální mapě 
Příloha B – žádost pana Kosmáka 
Příloha C – schéma letní zahrádky 
 
Diskuse: 
Mgr. P. Kavka – zvýšení nájemného zahrádek neprošlo v minulém volebním období. Výši nájemného 
nelze jednostranně valorizovat. 
J. Koláček – navrhuje 300,- Kč/m2/rok. 
Z. Kříž – žádá, aby OMP zpracoval do dalšího jednání RM přehled nájmů zahrádek. 
 
Přijaté usnesení: 190/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře cca 60 m
2
 k provozování „letní zahrádky“ firmě AG CAFE s.r.o. se 

sídlem Brno, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
300,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

20. Rekonstrukce mostu ev. č. 50-1 v Kuřimi – přeložka 
plynárenského zařízení 
(Příloha č. 20, 20A, 20B, 20C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci přípravy stavby rekonstrukce mostu přes potok Kuřimka nacházející se mezi ul. Na 
Zahrádkách a Pod Zárubou - název stavby „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“ je potřeba uzavřít s JMP Net, 
s.r.o. „Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“- viz 
příloha A. Dle této smlouvy se město zavazuje uzavřít i „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby“ mezi městem Kuřim a JMP Net, s.r.o. a „Smlouvu 
o budoucím zřízení věcného břemene“ mezi Povodím Moravy, s. p., JMP Net, s.r.o. a městem Kuřim – 
viz příloha B, C. 
Veškeré finanční závazky plynoucí z výše uvedených smluv budou hrazeny ze schváleného rozpočtu 
stavby „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“ - investor město Kuřim, zajišťuje OIRR. 
 
Příloha A – Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
Příloha B – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
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Příloha C – Smlouva o budoucím zřízení věcného břemene“ mezi Povodím Moravy, s. p., JMP Net, 
s.r.o. a městem Kuřim 

 
Přijaté usnesení: 191/2012 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského 

zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ v rámci stavby „Most ev. č. 50-1 
v Kuřimi“ s JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 
27689841 jako vlastníkem plynárenského zařízení. 

 
Přijaté usnesení: 192/2012 - 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 vyvolaného přeložkou plynárenského zařízení 
v rámci stavby „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“ na pozemcích parc. č. 2208, parc. č. 
2220 a parc. č. 2219/18 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Náklady na zřízení 
věcného břemene ponese město Kuřim. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. 

 
Přijaté usnesení: 193/2012 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucím 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 na pozemku 
parc. č. 2219/8 v k. ú. Kuřim, které je ve vlastnictví České republiky – právo 
hospodařit Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 
70890013, jako povinný z věcného břemene a městem Kuřim jako investorem 
stavby „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, 
PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

21. Ukončení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 21, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Václav a Dana Dobrovolní, trvale bytem xxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, požádali dne 17. 4. 2012 
o ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. xxxxx umístěný ve II. nadzemním podlaží 
domu č. p. xxxxxxxxxxx, dohodou ke dni 30. 4. 2012. Důvodem ukončení nájemního vztahu je 
stěhování žadatele. 
OMP doporučuje předmětnou dohodu uzavřít. Byt bude poté ihned nabídnut ve smyslu obecně 
závazné vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, ke směně 
stávajícím nájemcům. 
 
Přijaté usnesení: 194/2012 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manžely 

Václavem a Danou Dobrovolnými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, 
jejímž předmětem je nájem obecního bytu č. xxxxxxxx v Kuřimi, umístěného ve II. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxx dohodou ke dni 30. 4. 2012. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

9. Výběrové řízení na projekt: 
A)„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ 
B)„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, 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, která bude řešit jak rozšíření mokřadu, tak 
protierozní zatravněné pásy s výsadbou stromořadí. V předmětu plnění je zahrnuta i administrace 
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obou žádostí dle podmínek stanovených dotačním titulem OPŽP prioritní osy 6.4 (mokřad) a 6.3 
(krajinné struktury). Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 
cena. Vítězný uchazeč připraví koncept na projednání s klíčovými partnery (vlastníci dotčených parcel, 
AOPK, správce povodí apod.). Projekt bude možné prezentovat zástupcům obce, komisím a veřejnost 
dle domluvy se zpracovatelem. OŽP doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na 
zpracování projektové dokumentace výše uvedené zakázky malého rozsahu a dále doporučuje 
schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. Přílohou výzvy je i návrh 
smlouvy, který zatím nebyl připomínkován odborem majetkoprávním a finančním. Předpokládaná 
hodnota zakázky je do 250.000,- Kč bez DPH. 
 
Příloha: Výzva k podání nabídky 

Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, kolik to celé bude stát? 
Ing. O. Štarha – toto je pouze zpracování projektové dokumentace. Žádá o začlenění do hodnotící 
komise. 
Mgr. A. Zimmermannová – do členů hodnotící komise bude zařazen J. Koláček a Ing. O. Štarha. Jako 
náhradník bude Z. Kříž a Ing. P. Němec. 
 
Přijaté usnesení: 195/2012 - RM schvaluje zahájení výběrového řízení na zpracování projektové 

dokumentace „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ a „Protierozní zatravněné 
pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu 
se změnou. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

10. Návrh na zrušení vnitřní směrnice Rady města Kuřim 
„o veřejných zakázkách města Kuřim“ 
(Příloha č. 10, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval S. Bartoš) 
 

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
stanoví, že nezahájí-li zadavatel zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným 
pro podlimitní veřejné zakázky, je oprávněn postupovat zcela mimo režim zákona č. 137/2006 
Sb. (dále jen „zákon“). Veřejný zadavatel je však vždy povinen postupovat v rámci zadávacího řízení 
transparentně, nediskriminačně a dodržovat zásadu rovného zacházení.  
 Stávající směrnice Rady města Kuřim „o veřejných zakázkách“ však upravuje postupy 
zadávacího řízení pro zakázky malého rozsahu s odvoláním na konkrétní ustanovení zákona. Velkým 
mínusem je právě pouze nepatrný výtah z uceleného souboru předepsaných postupů. 
Přenesení těchto postupů na interní směrnici pro zakázky malého rozsahu, je spíše zavádějící, 
zejména v článcích 5 až 14, kde jsou uvedeny příslušné paragrafy a vzápětí je uveden interní postup. 
Např. článek 12 „rozhodnutí o námitkách“ je ve snaze přizpůsobení zákonu zcela nesrozumitelný. 
Článek 14 „zrušení zadávacího řízení“ cituje striktně par 84 zákona, tzn, nepřipouští výhradu 
zadavatele zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. V čl. 18 se píše o době uložení dokumentace 
veřejné zakázky pouze pět let, přičemž finanční kontrolu v případě dotací lze provádět zpětně i deset 
let. Ve snaze přizpůsobit se zákonu je předepsáno i velké množství příloh, které jsou v konečném 
výsledku duplicitní. Z praktických zkušeností ze zadávání dle složitého postupu směrnice vznikly 
v poslední době i situace, které již dále směrnice vůbec neřeší. 
 Postupy při zadávání zakázek malého rozsahu, které budou prováděny v režimu zákona, 
mohou podléhat navíc kontrole ÚHOSu (dle sdělení na školení o VZ ze dne 28. 3. 2012, lektor Mgr. 
Poddolová), 
 OIRR na základě výše uvedeného doporučuje RM zrušit stávající směrnici Rady města Kuřim 
č.1/2009/RM. Dále uvádíme, že od 1. 4. 2012 vstoupila v platnost tzv velká novela zákona, která také 
upravuje limity pro předpokládané hodnoty zakázek. Stávající směrnice není v souladu s těmito limity. 
Limity pro veřejné zakázky malého rozsahu byly sníženy následovně: 
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VZ na dodávky a služby  VZ na stavební práce 
do 1. 4. 2012   do 2 mil. Kč   do 6 mil. Kč 
s účinností od 1. 4. 2012 do 1 mil. Kč   do 3 mil. Kč 
s účinností od 1. 1. 2014 do 1 mil. Kč   do 1 mil. Kč 
 
Novela zákona striktně stanoví zveřejňování veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na elektronickém profilu zadavatele. Další změny se týkají lhůt pro podání nabídek v zadávacím řízení 
u podlimitních veřejných zakázek. 
 
Návrh usnesení: RM ruší vnitřní směrnici Rady města Kuřim č. 1/2009/RM. 
Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

11. Zpráva o činnosti OIRR za rok 2011 
(Příloha č. 11, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Odbor zajišťuje: 

 předvýrobní a výrobní přípravu investičních akcí Města Kuřimi, zařazených do plánu investic 
podle priorit schválených ZM a RM  

 údržbu a opravy veřejného osvětlení, místních komunikací a chodníků, kanalizací a vodovodů, 
rozhlasu, dopravního značení, světelné signalizace křižovatky a přechodů 

 v rámci své činnosti zajišťuje z účtu drobných oprav nutné opravy na nemovitém majetku 
Města Kuřimi 

 zajišťuje vedení GISu pro město Kuřim – pro využití pracovníky úřadu 
 agendu územního plánování Kuřimi a obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
 agendu orgánu státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
 vede evidenci válečných hrobů. 

Dále tento odbor zajišťuje převážně projektové a ostatní podklady a přílohy, nutné jako podklady 
k žádosti o získání dotací.  
 
Měřitelné činnosti ZA ROK 2011 
  

Provedení, či zajištění výběrových řízení   

zakázky do 100 tis. Kč 7 

zakázky do 250 tis. Kč 8 

zakázky do 500 tis. Kč 5 

zakázky do zák. stanoveného limitu 10 

veřejné zakázky  1 

  

Vydaná rozhodnutí na úseku správy místních komunikací a 
veřejného prostranství 

povolení uzavírky a objížďky 8 

připojení sjezdu na místní kom. 2 

povolení překopu 31 

Povolení veř. prostranství 17 

Vyjádření na úseku dopravy 28 

Vyhrazená park.místa rozhodnutí - ZUK 4 

  

Vydaná rozhodnutí na úseku památkové péče 

závazná stanoviska, rozhodnutí 4 

vyjádření, ostatní agenda  10 

žádosti pro NPÚ 5 

  

Procesy pořizování změn Územního plánu 

města Kuřimi 3 

pro obce ve správním obvodu 5 

Pořizování nových územních plánů 2 

Vyjádření úřadu ÚP 71 



 18 

  

Vyjádření z hlediska ÚP, a k investiční činnosti 

Pozemkovému fondu, finančnímu úřadu 2 

ke stav a úz. řízení, kolaudacím 72 

  

  

Investiční akce - proinvestováno za rok 2011 47 110 604,60,-Kč 

 

Provozní rozpočet – čerpání za rok 2011 6 583 685,74,-Kč 

  

Podrobnější rozbory budou předloženy odborem finančním. 
 
 

Jednání komise dopravy 13 

Jednání komise výstavby 10 

 
 
Personální obsazení v roce 2011: 
 
Do 18. 4. 2011 měl odbor celkem 5 pracovnic, poté byl přijat jeden pracovník na dobu určitou a teprve 
11. 8. 2011 byl stav pracovníků doplněn do původního stavu, tj. 7 pracovníků. 
 
Nejvýznamnější investiční akcí bylo zateplení ZŠ Jungmannova, velmi výrazně se v činnosti odboru 
stále projevuje stavba Wellness jak reklamacemi, tak doplňujícími aktivitami. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru investičního a regionálního rozvoje 

za rok 2011. 
O návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

12. Žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu 
školy 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 3. 4. 2012 předložila ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace Mgr. Lenka Slámová žádost o povolení čerpání investičního fondu školy ve 
výši 1.100.000,- Kč, a to na: 

- zakoupení herních prvků na školní zahrady odloučených pracovišť na ulici Zborovská 887, 
Jungmannova 885, Komenského 1011, Kpt. Jaroše 147, 

- oprava nátěrů pergol a pódií na školní zahradě pracoviště Brněnská 1775, 
- zakoupení automobilu s větším úložným prostorem pro rozvoz stravy MŠ, 
- zakoupení malotraktoru na sekání trávy v MŠ, 
- zpracování projektu a vybudování podhledu stropu ve třídě MŠ Jungmannova 885. 

Bližší zdůvodnění viz přiložená žádost. 
Potřebná částka by byla uhrazena z investičního fondu školy, na kterém bylo k 31. 3. 2012, dle 
účetní uzávěrky, 2.456.617,68 Kč. 
Doporučujeme radě města žádosti ředitelky mateřské školy vyhovět. 
 
Příloha: Žádost ředitelky školy. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – jak budou probíhat VŘ? 
Mgr. A. Zimmermannová – mají stanovena pravidla ve zřizovací listině. Do určité částky si ředitelka 
MŠ může vybrat sama. Vyšší částky schvaluje RM. 
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Přijaté usnesení: 196/2012 - RM schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 813, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenky Slámové, na čerpání 
prostředků z investičního fondu školy ve výši 1.100.000,- Kč na: 
- zakoupení herních prvků na školní zahrady odloučených pracovišť na ulici 
Zborovská 887, Jungmannova 885, Komenského 1011, Kpt. Jaroše 147, 
- oprava nátěrů pergol a pódií na školní zahradě pracoviště Brněnská 1775, 
- zakoupení automobilu s větším úložným prostorem pro rozvoz stravy MŠ, 
- zakoupení malotraktoru na sekání trávy v MŠ, 
- zpracování projektu a vybudování podhledu stropu ve třídě MŠ Jungmannova 
885. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

13. Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace v době od 13. 8. 2012 do 31. 8. 2012 
z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené pedagogickým pracovnicím školy (viz příloha). 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů řádné dovolené (dále jen ŘD) a 12 dnů 
studijního volna (dále jen SV). U pedagogů základních škol není s vybíráním ŘD a SV problém, 8 
týdnů ŘD pokryjí hlavní prázdniny a 12 dnů SV prázdniny vedlejší. U pedagogů mateřských škol však 
vyvstává problém. Většina mateřských škol má provoz téměř bez přerušení (kromě přípravného týdne 
na konci srpna), což způsobuje problém s vybíráním ŘD nebo SV. 
Zaměstnaní zákonní zástupci dětí mají dle zákoníku práce právo na 4 týdny dovolené na zotavenou, 
mnozí mohou čerpat navíc 1 týden dodatkové dovolené. Z toho důvodu se domníváme, že povolení 
uzavření provozu mateřské školy by nemělo zásadním způsobem narušit chod rodin. 
Ředitelka mateřské školy může přerušit provoz pouze se souhlasem zřizovatele a musí dát o tomto 
prokazatelně vědět zákonným zástupcům dětí, a to nejméně dva měsíce před plánovaným uzavřením 
mateřské školy. 
 
Příloha: Žádost ředitelky mateřské školy o přerušení provozu. 
 
Přijaté usnesení: 197/2012 - RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 13. 8. 2012 do 
31. 8. 2012. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

17. Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu 
(Příloha č. 17, 17A, 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 investičního fondu školy 
ve výši 975.000,00 Kč, a to za účelem: 

- výměny tukového lapolu (odlučovač tuků a škrobů pro ŠJ), který je v havarijním stavu, 
- opravy komínů,  
- opravy havarijního stavu rozvodů vody (ve dvou etapách),  
- instalování stropních podhledů v prostorách šaten, 
- rekonstrukce osvětlení v tělocvičně, 
- rekonstrukce skleníku II. etapa  

Stav na investičním fondu školy je k 31. 3. 2012 978.890,00 Kč. Investiční fond je tvořen z odpisů 
majetku PO a teoreticky se každý měsíc postupně navyšuje, účetně je to znát ve čtvrtletních 
uzávěrkách. 
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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 do začátku nového školního roku. 
 
Příloha: Žádost ředitele školy. 
 
Přijaté usnesení: 198/2012 - 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 975.000,00 Kč za účelem: 
- výměny tukového lapolu, 
- opravy komínů, 
- opravy havarijního stavu rozvodů vody, 
- instalování stropních podhledů v prostorách šaten, 
- rekonstrukce osvětlení v tělocvičně, 
- rekonstrukce skleníku II. etapa. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil p. Bartoš. 
 
 
 

14. Zápis komise stavební ze dne 4. 4. 2012 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 4. 4. 2012 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 

 „Polyfunkční objekt na ul. Dlouhá 

 „Sportovní hala“ 

 „Obchodní prostory KIK“ 

 Žádosti k výstavbě rodinných domů a drobných staveb 
Příloha: zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 199/2012 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 4. 4. 

2012 v bodech 1, 2 a schvaluje body 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

22. DROBNÉ INVESTICE 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na Město Kuřim se obrátil zástupce správce letního koupaliště D. Břenek se žádostí o vyčlenění 
částky 90.000,- Kč z ORGu Drobné investice na úpravy před zahájením letní sezony na letním 
koupališti. Jednalo by se o následující úpravy: 

1) Výstavba nového chodníku od terasy restaurace k zadní části dětského brouzdaliště – viz 
náčrtek – cena cca 75.000,- Kč 

2) Opravy obkladů v šatnách – cena cca 10.000,- Kč 
3) Vyrovnání terénu pro zmrzlinový stánek včetně podsypu kačírkem – cena cca 5.000,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 200/2012 - RM schvaluje vyčlenění částky 90.000,- Kč z ORGu Drobné investice 

na provedení úprav v areálu letního koupaliště, dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
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23. Vzdání se funkce předsedy a člena Komise životního prostředí 
RM 
(Příloha č. 23, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala P. Glosová) 
 
Dnešního dne oznámil pan Václav Henzl odstoupení z funkce předsedy Komise životního prostředí 
RM Kuřimi a ukončuje zároveň své členství. 
 
Přijaté usnesení: 201/2012 - RM bere na vědomí rezignaci Václava Henzla na funkci předsedy 

a zároveň člena Komise životního prostředí RM Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 202/2012 - ZM jmenuje předsedou a členem Komise životního prostředí RM 

Kuřimi Mgr. Petra Vodku. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 15,39 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Koláček Ing. Oldřich Štarha 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 20. 4. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 11. 4. 2012 
2, 2A, 2B  Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2011 
3, 3A   Žádost o souhlas se zhodnocováním majetku 
4, 4A, 4B, 4C  Upozornění na nepřesné stanovení ceny za služby na hřbitově 
5   Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. k 31. 3. 2012 
6, 6A Úřad práce ČR – nájem kanceláře v budově MěÚ Kuřim 

Jaroslav a Monika Šudomovi – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu 
Naděžda Zajičková - přechod nájmu 
Ivo Macháček – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
Ivo Macháček, bytem Kuřim, Bezručova čtvrť 1110, a Marija Movsisyan, 
bytem Kuřim, Zborovská 820 – žádost o výměnu obecních bytů v Kuřimi dle 
ust. § 715 OZ 

7   Miloslav Pokorný – smlouva o ubytování 
8, 8A, 8B Zřízení věcného břemene na pozemcích města ve prospěch KME, spol. s r.o. 
9, 9A, 9B, 9C  Výběrové řízení na projekt:  
   A)„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ 
   B)„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ 
10 Návrh na zrušení vnitřní směrnice Rady města Kuřim „o veřejných zakázkách 

města Kuřim“ 
11   Zpráva o činnosti OIRR za rok 2011 
12, 12A, 12B Žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu školy 
13, 13A Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
14, 14A   Zápis komise stavební ze dne 4. 4. 2012 
15, 15A, 15B JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu stavba „Propoj 

Kuřim – Luční, Wolkerova“ 
16, 16A, 16B  Mgr. Grabarczyková Eva – mandátní smlouva 
17, 17A Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu 
18, 18A, 18B  Vyřazení majetku 
19, 19A, 19B  AG CAFE s.r.o. – žádost o nájem pozemku na letní zahrádku 
20, 20A, 20B, 20C Rekonstrukce mostu ev. č. 50-1 v Kuřimi – přeložka plynárenského zařízení 
21   Ukončení nájemní smlouvy 
22, 22A   Drobné investice 
23   Odvolání a jmenování člena komise životního prostředí 


