
 1 

Z á p i s   č í s l o 13/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 23. 4. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

  Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman  
 
 
Starosta zahájil jednání v 15,04 hodin, na zahájení jednání bylo p řítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 
 

1.  JUDr. Petr Kocián – rámcová smlouva 
1.1.  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 

 
2.  Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 

 
3.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 

 
4.  Souhlas s vyhlášením ředitelských dnů na základních školách zřizovaných Městem 

Kuřimí 
 
 
 
 

1. JUDr. Petr Kocián – rámcová smlouva 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
V souladu s VNITŘNÍ SMĚRNICÍ Rady města Kuřim č. 4/2008 o vymáhání pohledávek města Kuřimi 
zajišťuje OMP výkon rozhodnutí prostřednictvím soudních exekutorů. 
OMP po zkušenostech z minulých let rozděluje pohledávky střídavě mezi 2 soudní exekutory, a to 
Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Bohunická 519/24, Brno a JUDr. Petra Kociána, Veveří 125, Brno, se 
kterými úspěšně spolupracuje a kteří jsou městu Kuřim ochotni vyjít vždy vstříc. Oba uvedení soudní 
exekutoři byli OMP doporučeni ke spolupráci zastupiteli města. 
Vzhledem ke skutečnosti, že jmenný seznam dlužníků není možno podle daňového řádu - z. č. 
280/2009 Sb. zveřejňovat (ani pro účely rady města) a opakované uzavírání smluv o poskytnutí právní 
pomoci a provedení exekuce stejného znění obě smluvní strany administrativně zatěžuje, předkládá 
OMP ke schválení  text „Rámcové smlouvy“, na dobu určitou - do 30. 6. 2013  a v případě jejího 
schválení, budou pohledávky ze strany OMP ex. úřadu po tuto dobu předávány pouze formou 
předávacího protokolu. 
V případě jakékoli nespokojenosti s prací exekutora rámcová smlouva nezavazuje město k povinnosti 
nové pohledávky exekutorovi po dobu platnosti smlouvy předávat, pouze deklaruje základní povinnosti 
smluvních stran včetně stanovení výše odměny exekutora za sepsání návrhů (max. xxxxx,- Kč včetně 
DPH) na nařízení exekuce. Tato úhrada je následně vyúčtována povinnému. 
 
Příloha - návrh rámcové smlouvy 
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Přijaté usnesení: 203/2012 - RM  schvaluje uzavření „rámcové smlouvy o provedení exekuce“ ve 

věci vymáhání pohledávek Města Kuřimi s JUDr. Petrem Kociánem, se sídlem 
Veveří 125, Brno-Žabovřesky, IČ 60531355. Smlouva bude uzavřena do 30. 6. 
2013. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 
 

2. Wellness Ku řim s.r.o. – výp ůjčka pozemku u polikliniky v Ku řimi 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Wellness Kuřim s.r.o. zastoupená Ing. Janem Sojkou požádala město Kuřim o výpůjčku části pozemku 
parc. č. 2985/2 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m2 – viz příloha A, za účelem dalšího podnájmu 
marketingovým partnerům Wellness Kuřim – uložení rampy z ALU na vystavení automobilového 
modelu. 
RM dne 18. 11. 2010 schválila usnesením č. 598/2010 výpůjčku předmětného pozemku na dobu 
určitou do 30. 6. 2011 z důvodu, že nebylo zřejmé, kdy budou zahájeny stavební práce na výstavbu 
parkoviště. Dne 18. 5. 2011 usnesením č. 222/2011 byla výpůjčka pozemku prodloužena do 30. 4. 
2012. 
Nyní Ing. Sojka žádá o další prodloužení výpůjčky a to do 30. 6. 2013. 
 
Příloha A – Situace 
 
Přijaté usnesení: 204/2012 - RM schvaluje  dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2010/B/0056 na 

část pozemku parc. č. 2985/2 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m2, za účelem dalšího 
podnájmu marketingovým partnerům Wellness Kuřim – uložení rampy z ALU na 
vystavení automobilového modelu, ve věci prodloužení doby výpůjčky do 30. 6. 
2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

3. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 3, 3A, 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 18. 4. 2012 podala paní Andrea Jahodová 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 2 ks žádá umístit od 24. 4. 2012 do 10. 6. 2012 a 15. 
9. 2012 do 30. 9. 2012. Cena činí 1.536,- Kč (včetně DPH). 
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 205/2012 - 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 tabule v počtu 2 ks 
bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 24. 4. 2012 do 10. 6. 2012 a 15. 9. 
2012 do 30. 9. 2012 za cenu 1.536,- Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 
 



 3 

4. Souhlas s vyhlášením ředitelských dn ů na základních školách 
zřizovaných M ěstem Ku řimí 
(Příloha č. 4, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Na základě novely školského zákona č. 472/2012 Sb., platné od 1. 1. 2012, je ředitel školy, dle 
ustanovení § 24 odst. 2, povinen s dostatečným předstihem, umožňuje-li to povaha věci, oznámit 
důvody vyhlášení volného (ředitelského) dne zřizovateli a zveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  
 
Citace ze školského zákona § 24 odst. 2: 
„V období školního vyu čování m ůže ředitel školy ze závažných d ůvodů, zejména organiza čních 
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.  Umožňuje-li to povaha 
věci, ředitel školy s dostate čným p ředstihem oznámí d ůvody vyhlášení volného dne z řizovateli 
a zveřejní je zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup.“ 
 
Na základě posouzení závažnosti důvodů zřizovatelem je potom řediteli školy udělen/neudělen 
souhlas. Důvodem k upřesnění formulace ustanovení § 24 odst. 2 bylo zamezení umělého 
prodlužování volných dnů na školách. Je potom na rozhodnutí zřizovatele, jestli se souhlasem bude 
zabývat rada města nebo pověří odpovědnou osobu k vydávání tohoto souhlasu. 
Zákon nestanovuje, aby se udělováním souhlasů s ředitelskými dny zabývala rada města a přijímala 
usnesení, proto navrhuji Radě města Kuřimi, aby tímto pověřila pana 1. místostarostu Jiřího Koláčka, 
který je radním odpovědným za školství v Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 206/2012 - RM  pov ěřuje, dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana 1. místostarostu Jiřího Kolá čka 
projednáním volných (ředitelských) dnů na základních školách zřizovaných 
Městem Kuřimí. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

1.1. Programová nápl ň informa čního kanálu TKR Ku řim 
(Příloha č. 1, 1B, 1C, 1D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání dne 5. 4. 2012 přijalo usnesení č. 1059/2012 
tohoto znění: 
 
„ZM ruší své usnesení č. 1012/2002 – vyhrazení pravomoci rozhodovat v záležitostech, které jsou 
v samostatné působnosti města a vztahují se k vysílání „ Info - kanálu“ kabelové televize v Kuřimi.“ 
 
Vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí se přesunula rozhodovací pravomoc o výsledku výběrového 
řízení na nového dodavatele programové náplně TKR Kuřim na radu města. Nevyhradí-li si 
v budoucnu tuto pravomoc opět ZM, budou příslušet veškerá rozhodnutí ve věcech programové 
náplně informačního kanálu radě města. 
 
OMP upozorňuje, že dne 30. 4. 2012 končí účinnost smlouvy o dílo se stávajícím dodavatelem 
společností Directfilm s.r.o. OMP s ohledem na transparentnost postupů zadavatele nedoporučuje tuto 
smlouvu opětovně prodlužovat. 
 
Navržená řešení současného stavu: 
a) přijmout navržené usnesení 
b) zrušit výběrové řízení s uvedením důvodů 
c) při postupu podle bodu b) zvážit prodloužení stávající smlouvy o dílo s Directfilm s.r.o. 
 
Příloha - návrh smlouvy o dílo 
 - stanovisko AK Golas & Vovesná 
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Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – podpořil by kroky ZM, toto je krok poslední. 
Ing. O. Štarha – vadí mu to systémově. Nehlasoval pro, aby toto bylo v kompetenci RM. 
Z. Kříž – je pro zrušení usnesení. Potom vyhlásit nové VŘ (upravit cenu apod.), anebo koupit 6 kamer 
a pořizovat a zpracovávat záznamy zaměstnancem MěÚ. 
PaedDr. D. Holman – podle zkušeností např. z obce Hustopeče, tak pokud si záznam pořizuje město 
samo, tak je to prováděno za poměrně vyšší cenu. 
Ing. D. Sukalovský – upozorňuje, že město nemá na vysílání zpravodajství licenci. 
 
Z. Kříž – předkládá návrh na usnesení: 
Návrh usnesení:  RM ruší  VŘ na zakázku „Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ 

a schvaluje  vypsání nového VŘ. Do doby než bude vybrán vítěz VŘ, budou 
záznamy ze zasedání ZM pořízeny panem Alešem Kadlecem do 20.000,- Kč vč. 
DPH/ za záznam ZM. 

 
Ing. O. Štarha – nebude podporovat společnost, která hrozí městu soudem. 
J. Koláček – důvodem zrušení VŘ je nedůvěryhodnost. 
Z. Kříž – VŘ bylo vypsáno podle zákona? 
Ing. D. Sukalovský – zpravodajství nebylo zadáno přesně podle zákona o veřejných zakázkách. Ale 
zákon se musí uplatnit v přiměřené míře. 
Mgr. A. Zimmermannová – § 18 umožnuje vyloučit tento typ zakázky z režimu zákona, ale vždy se 
použije § 6 – transparentnost. To mimo jiné znamená, že zadavatel své kroky zdůvodní. 
Z. Kříž – chce, aby aspoň jeden záznam ze zasedání ZM pořídil A. Kadlec. Licence města je pouze 
pozastavená a může se obnovit. 
Ing. D. Sukalovský – město licenci nemělo a nemá. Licenci na provozování kabelového rozvodu mělo 
MTCK, ta platí. Licence na vysílání info kanálu ze zákona zaniká, pokud se přestane vysílat. Struktura 
vysílání se změnila, takže i toto se týká licence. 
PaedDr. D. Holman – netrvá na zdůvodnění, jen není pro zrušení VŘ, protože nemáme jiné řešení. 
Mgr. A. Zimmermannová – pokud bude nové VŘ, tak specifikujte podmínky. 
Z. Kříž – navrhuje, aby záznam z příštího zasedání ZM byl objednán u A. Kadlece do 20.000,- Kč vč. 
DPH/ za záznam ZM. 
Ing. D. Sukalovský – licence povoluje panu Kadlecovi vysílat záznam ze zasedání ZM v délce 2 hodin. 
Ale záznam může vysílat pouze na svém kanále Kotva KA, tedy ne na městském kanále. 
 
Ing. O. Štarha – navrhuje na základě objednávky objednat 2 vysílání u společnosti Direct film s.r.o. 
z důvodu transparentnosti. Navrhuje usnesení ve znění: 
Návrh usnesení:  RM ruší  VŘ na zakázku „Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ 

z důvodu, že nebyla nalezena politická shoda. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
PaedDr. D. Holman – pro usnesení týkající se hlasování o uzavření objednávky se společností Direct 
film s.r.o. nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů. S navrženým usnesením ale nesouhlasí. 
 
Ing. O. Štarha – navrhuje 2 usnesení: 
Návrh usnesení:  RM schvaluje  zpracování záznamů na dobu určitou do 30. 6. 2012 za cenu 

nejvýše rovné ceně stávající u společnosti Direct film s r.o. formou objednávky. 
Návrh usnesení:  RM schvaluje  vypsání nového VŘ na zakázku „Programová náplň informačního 

kanálu TKR Kuřim“. 
 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o návrhu prvního usnesení: 
Přijaté usnesení:  207/2012 - RM schvaluje  zpracování programové náplně informačního kanálu 

TKR Kuřim formou objednávky u společnosti Direct film s r.o. na dobu určitou do 
30. 6. 2012 za cenu nejvýše rovné ceně stávající. 

Hlasováno: pro 4, nehlasoval 1 (PaedDr. D. Holman).  
 
Ing. D. Sukalovský - pověřuje 1. místostarostu vyjednáváním o ceně se společností Direct film s r.o. 
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Návrh usnesení:  RM schvaluje  výsledek hodnocení nabídek na zakázku „Programová náplň 
informačního kanálu TKR Kuřim“ a schvaluje  uzavření smlouvy o dílo na dobu 
určitou do 30. 4. 2016 s vítězem výběrového řízení společností Pixels Productions 
s.r.o., se sídlem Žebětínek 45/196, Brno, IČ 29276918, za nabídkovou cenu ve 
výši 30.996,- Kč/smyčka. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,13 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta 1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman  
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 4. 2012 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A, 1B, 1C, 1D JUDr. Petr Kocián – rámcová smlouva 

Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
2, 2A, 2B  Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 
3, 3A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
4 Souhlas s vyhlášením ředitelských dnů na základních školách zřizovaných 

Městem Kuřimí 


