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Z á p i s   č í s l o  14/2012 
 
ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 9. 5. 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: Ing. Old řich Štarha  
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,05 hodin, na zahájení jednání bylo p řítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

0.  Studie Loučky 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 2. 5. 2012 
 

2.  Policie ČR – nájem kanceláří a skladu v budově MěÚ Kuřim 
2.1.  Ukončení nájemní smlouvy 
2.2.  Ukončení nájemní smlouvy 
2.3.  Zoryana Bervetská – smlouva na dobu neurčitou 
2.4.  Jaroslav Krich – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu 
2.5.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
2.6.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
2.7.  Ukončení nájemní smlouvy 
2.8.  Výměna oken v obecních bytech - rozhodnutí o přidělení zakázky 

 
3.  Objekt sociálního bydlení – Jiří Peňáz, Ivana Tomková 

 
4.  Výsledky hospodaření k 31. 3. 2012 

 
5.  Cyklostezka Kuřim – Lipůvka - „smlouva o právu stavby“ s ČR, Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 
 

6.  Cyklostezka Kuřim – Lipůvka „smlouva o právu stavby“ 
 

7.  Cyklostezka Kuřim – Lipůvka - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování 
projektové dokumentace 

 
8.  Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností“ 
 

9.  Účast města na projektu LOYAL 
 

10.  Podnikatelský obolus 2011 
 

11.  Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

 
12.  Řešení problematiky opuštěných a toulavých zvířat 
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13.  Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 
zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji“ 

 
14.  Rezignace na funkci předsedy Komise zdravého města 

 
15.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

 
16.  Zápis z jednání komise dopravy dne 23. 4. 2012 

 
17.  Nebytový prostor č. 847/10 (bývalá cukrárna) 

 
18.  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 

 
19. Podnět k zajištění právního stanoviska ve věci škody způsobené městu Kuřim 

obcházení předkupního práva tzv. darováním 
 

20.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 

21 Návrh na odvolání členky Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
 

22.  Kotelny na ul. Nádražní a ul. Jungmannova – smlouvy s BVaK, a.s. 
 

23. Různé 
 
 
Na začátku jednání byl přítomen Ing. arch. Kynčl, který představil Územní studii „Sídliště Na 
Loučkách“. Na jednání přítomen S. Bartoš. 
 
 
Z jednání odešel Ing. arch. Kynčl a S. Bartoš. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi ke 2. 5. 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 2. 5. 2012. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – do přehledu nesplněných usnesení žádá zapsat i úkoly, které ZM uložilo 
RM. 
 
Přijaté usnesení: 208/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení ke 2. 5. 2012. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2. Policie ČR – nájem kancelá ří a skladu v budov ě MěÚ Kuřim 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 4. 4. 2012 schválila záměr na pronájem nebytových prostor (kanceláří 
č. 112, č. 113, č. 114) 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 s roční valorizací, a dále skladu 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., ve prospěch Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, se 
sídlem Kounicova 24, Brno, IČ 75151499, na dobu určitou (po dobu rekonstrukce služebny 
PČR). 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 5. 4. 2012 do 23. 4. 2012. V této lhůtě nebyly k záměru 
podány žádné připomínky. 
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OMP doporučuje nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Příloha A – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení:  209/2012 - RM schvaluje 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 5. 
 
 
 

2.1. Ukončení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Romana Slaninová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Šlapanice u Brna, IČ 47957751, a paní 
Jitka Ondrůšová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Černá Hora, IČ 72364441, jsou na základě 
nájemní smlouvy č. 2009/O/0043 ze dne 9. 10. 2009 a dodatku č. 2 k této nájemní smlouvě ze 
dne 4. 1. 2012 společnými nájemci nebytového prostoru umístěného v I. nadzemním podlaží 
KD Kuřim, a to místnosti o velikosti 25 m2, kde provozují kosmetické, masérské, rekondiční 
a regenerační služby. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
Společní nájemci požádali dne 16. 4. 2012 v souladu s ustanovením čl. 4.2. nájemní smlouvy 
o ukončení nájmu dohodou smluvních stran ke dni 30. 6. 2012. K tomuto dni dojde i k fyzickému 
předání pronajatého prostoru pronajímateli. 
Odbor majetkoprávní nemá námitek a doporučuje schválení dohody o ukončení nájmu. 
 
Přijaté usnesení: 210/2012 - RM schvaluje  ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem nebytového prostoru (kosmetický salon) umístěného v I. nadzemním 
podlaží objektu č. p. 902 na ul. nám. Osvobození v Kuřimi (KD Kuřim) s paní 
Romanou Slaninovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Šlapanice u Brna, 
a paní Jitkou Ondrůšovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Černá Hora, a to 
dohodou ke dni 30. 6. 2012. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2.2. Ukončení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Společnost HOTBABY s.r.o., se sídlem Lomnička 51, Tišnov, IČ 29253977, zastoupená Jiřím 
Šubertem a Arnoštem Redlem je na základě nájemní smlouvy č. 2011/O/0110 nájemcem 
nebytového prostoru umístěného v I. nadzemním podlaží KD Kuřim, a to prodejny se skladem 
o velikosti 59,56 m2, kde provozuje specializovaný maloobchod se spodním prádlem a oděvními 
doplňky. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 21. 11. 2011 na dobu neurčitou. 
Pan Šubert požádal dne 23. 4. 2012 v souladu s ustanovením čl. 9.1. nájemní smlouvy 
o ukončení nájmu dohodou smluvních stran ke dni 10. 5. 2012. Pronajatý prostor byl vyklizen 
a fyzicky předán pronajímateli dne 30. 4. 2012. 
Jako důvod ukončení nájmu pan Šubert uvádí poškozování zboží cigaretovým kouřem, který 
prolíná z vedlejší herny. OMP byl nájemcem upozorněn na zápach kouře již v polovině prosince 
2011. OMP zajistil začátkem ledna 2012 u správce KD utěsnění mezer zapěnováním. Až nyní, 
koncem dubna, obdržel OMP od pana Šuberta zprávu, že tato úprava nezamezila dalšímu 
pronikání kouře do prodejny. OMP navrhl panu Šubertovi zajištění dalších stavebních úprav 
spočívajících v zazdění otvoru mezi hernou a prodejnou. Na to pan Šubert nepřistoupil 
a požádal o ukončení nájemní smlouvy. 
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Ve své žádosti dále uvádí, že nebude požadovat náhradu škody vzniklou na spodním prádle 
s tím, že pronajímatel nebude požadovat uhrazení části měsíčního nájemného za období 1. 5. 
2012 – 10. 5. 2012 (fyzické předání prostoru se uskutečnilo dne 30. 4. 2012). 
Odbor majetkoprávní nemá námitek a doporučuje schválení dohody o ukončení nájmu. 
 
Přijaté usnesení: 211/2012 - RM schvaluje  ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem nebytového prostoru (maloobchod se spodním prádlem) umístěného 
v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 na ul. nám. Osvobození v Kuřimi 
(KD Kuřim) se společností HOTBABY s.r.o., se sídlem Lomnička 51, Tišnov, 
IČ 29253977, a to dohodou ke dni 10. 5. 2012. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 212/2012 - RM schvaluje  prominutí nájemného ve výši 1.537,- Kč 

z nebytového prostoru (maloobchod se spodním prádlem) umístěného 
v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 na ul. nám. Osvobození v Kuřimi 
(KD Kuřim) společností HOTBABY s.r.o., se sídlem Lomnička 51, Tišnov, IČ 
29253977, za období od 1. 5. 2012 do 10. 5. 2012 z důvodu faktického 
neužívání nebytového prostoru. 

Hlasováno: pro 4, proti 1 (Z. K říž). 
 
 
 

2.3. Zoryana Bervetská – smlouva na dobu neur čitou 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Zoryana Bervetská, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, je nájemcem bytu č. xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Nájemcem tohoto bytu je od 14. 10. 2008. Nájemcem obecních 
bytů je od května 2007. Doposud s ní 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 nájemci po šesti letech bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat 
pronajímatele o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 23. 4. 
2012 takto učinila. 
OMP změnu nájemní smlouvy doporučuje i přesto, že dosud neuplynula 6 letá lhůta. Nájemce 
plní své povinnosti řádně a nikdy nebyla dlužníkem města. 
 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – vedoucí OMP má postupovat podle vyhlášky města a ne nám 
doporučovat ji porušit. 
Mgr. P. Kavka – dle vyhlášky může zájemce po uplynutí 5 let, tj. počínaje 6. rokem, požádat 
o změnu nájemní smlouvy. Uvádí, že je nepřesně formulován příspěvek. 
 
Přijaté usnesení: 213/2012 - RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu xxxxxx umístěný ve III. nadzemním podlaží domu xxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, paní Zoryaně Bervetské, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 
56,- Kč/m2/měs. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel PaedDr. D. Holman. 
 
 
 

2.5. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Ku řim, 
družstvo 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. xx v domě xxxxxxxxxxxxxxxxx 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů 
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a v souladu s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město 
jako 51 % vlastník rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení:  214/2012 - RM bere na v ědomí  rozhodnutí představenstva Bytového 

družstva Sv. Ján Kuřim a schvaluje  budoucí pronájem bytové jednotky 
xxxxxxxxxxxx členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manželům Mgr. Evě 
Janebové, Ph.D., trvale bytem xxxxxxxxxxxx Brno, a Mgr. Tomáši Janebovi, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Praha. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2.6. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Ku řim, 
družstvo 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. x v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů 
a v souladu s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město 
jako 51 % vlastník rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 215/2012 - RM bere na v ědomí  uzavření „smlouvy o převodu členských 

práv a povinností“ mezi panem Ing. Milanem Fráňou, trvale bytem xxxxxxxxx 
xxxx, Kuřim, a paní Ing. Hanou Zelenkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
Brno, a schvaluje  budoucí pronájem bytové jednotky xxxxxxxxx členu 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 
664 34 Kuřim, IČ 26277212 – paní Ing. Haně Zelenkové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx, Brno. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2.7. Ukončení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Slečna Kateřina Kořínková, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim požádala dne 30. 4. 2012 
o ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt xxxxxxxxxx umístěný ve XII. nadzemním 
podlaží domu xxxxxxxxx, dohodou ke dni 30. 6. 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, 
k výměně stávajícím nájemcům. 
 
Přijaté usnesení:  216/2012 - RM schvaluje  ukončení nájemní smlouvy uzavřené se slečnou 

Kateřinou Kořínkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem obecního bytu xxxxxxxxx v Kuřimi, umístěného ve XII. 
nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxx, a to dohodou ke dni 
30. 6. 2012. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2.4. Jaroslav Krich – žádost o zp ětvzetí výpov ědi nájmu 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Jaroslav Krich je nájemcem obecního bytu xxxxxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve 
III.NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 2104/3, 
2104/2, 2104/1 vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 7. 8. 2002 na dobu 
neurčitou. 
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RM na své schůzi dne 8. 2. 2012 pod č. usn. 48/2012 schválila panu Krichovi výpověď nájmu 
bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou (ke dni 31. 12. 2011 činila dlužná částka xxxxxxxxxx,- Kč). 
Výpověď nájmu bytu byla panu Krichovi doručena dne 20. 2. 2012 a povinnost vyklidit byt tak 
má 31. 5. 2012. 
Dne 24. 4. 2012 uhradil pan Krich jistinu dluhu, kterou mu vypočítal správce bytu, tj. xxxxxxx,- 
Kč. 
Dne 24. 4. 2012 požádal pan Krich o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu. 
OMP z důvodu aktivního přístupu nájemce a z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje žádosti 
o zpětvzetí výpovědi vyhovět, ovšem jen v případě, že pan Krich 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. 
 
 
Na jednání se dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, kolik dělá úrok z prodlení, proč nejsou navrženy splátky. 
Mgr. P. Kavka – máme předložen splátkový kalendář, kdy pan Krich uhradí polovinu úroku 
z prodlení okamžitě a potom požádá o prominutí. 
 
Přijaté usnesení: 217/2012 - RM schvaluje  zpětvzetí výpovědi nájmu bytu xxxxxxxx 

umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxx, k. ú. Kuřim, jehož nájemcem je pan Jaroslav Krich, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 

 
Přijaté usnesení: 218/2012 RM schvaluje  dodatek č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s panem 

Jaroslavem Krichem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu xxxxxxxxxx umístěného ve III. nadzemním podlaží 
bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxx k. ú. Kuřim. Dodatkem č. 1 se mění 
doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31. 8. 2012 s možností 
prolongace. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 5. 
 
 
 

2.8. Výměna oken v obecních bytech - rozhodnutí o p řidělení 
zakázky  
(Příloha č. 2, 2B, 2C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009, o veřejných zakázkách města 
Kuřimi, bylo zajišťujícím odborem – OMP – realizováno zadávací řízení na zakázku města 
Kuřimi s názvem „Vým ěna oken v obecních bytech“ . 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. Prostřednictvím výzvy 
k podání nabídky byly získány nabídky 9 uchazečů. Při otevírání obálek byl jeden uchazeč 
ihned vyřazen – jeho nabídka neobsahovala návrh smlouvy o dílo. Ostatní nabídky byly 
posuzovány. 
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena . 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí 
doporučena radě města jako nejvhodn ější nabídka firmy A+BX OKNA s.r.o. , se sídlem Plotní 
26, 617 00 Brno, IČ 49966863, v hodnotě 266.970,- Kč + 14% DPH (tj. celkem 304.346,- Kč), 
která se umístila na 1. místě. Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla: 30. 6. 2012. 
 
Příloha B - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha C - Návrh smlouvy o dílo potvrzený uchazečem 
 
Přijaté usnesení: 219/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obecních 
bytech“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou A+BX OKNA, 
s.r.o., se sídlem Plotní 26, 617 00 Brno, IČ 49966863, za cenu 304.346,- 
Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
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3. Objekt sociálního bydlení – Ji ří Peňáz, Ivana Tomková 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu 
o ubytování č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 5. 2012. 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela dne 
2. 12. 2011 s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu 
o ubytování č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na 
ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 5. 2012. 
Výše jmenovaní nemají nadále kde bydlet a žádají RM o prodloužení ubytování.  
OMP předkládá návrh na prodloužení smluv o ubytování o tři měsíce do 31. 8. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 220/2012 - RM schvaluje  prodloužení smlouvy č. 2011/O/0112 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve 
věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31. 8. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 221/2012 - RM schvaluje  prodloužení smlouvy č. 2011/O/0113 s Ivanou 

Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, ve 
věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31. 8. 2012. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

8. Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek 
prost řednictvím obcí s rozší řenou p ůsobností“ 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Kvóta podpory stanovená pro rok 2012 pro obec 
s rozšířenou působností Kuřim činí 120.000,- Kč. Minimální výše příspěvku na jeden projekt je 
50.000,-Kč a minimální podíl žadatele je 10% z celkových nákladů akce. Rozhodnutí 
o rozdělení prostředků je plně záležitostí obce s rozšířenou působností. Žádosti o dotaci včetně 
všech povinných příloh se předkládají na Ministerstvo kultury do 31. 5. 2012. 
Byly přijaty 3 žádosti o dotaci v tomto pořadí: 
Římskokatolická farnost Vranov u Brna předkládá žádost o dotaci ve výši 60.000,- Kč na projekt 
Restaurátorské práce na varhanním stroji v kostele sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích . 
Celkový rozpočet akce obnovy této kulturní památky pro rok 2012 je 156.000,- Kč. 
Římskokatolická farnost Veverská Bítýška předkládá žádost o dotaci ve výši 60.000,- Kč na 
projekt Restaurování vitráží kostela sv. Jakuba ve Veverské  Bítýšce s rozpočtem 96.000,- 
Kč. 
Římskokatolická farnost Kuřim předkládá žádost o dotaci ve výši 50.000,- Kč na projekt Sanace 
vlhkosti presbytá ře kostela sv. Má ří Magdaleny v Ku řimi s rozpočtem 100.000,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že město Kuřim nemá Komisi památkové péče, je doporučení financování 
projektů z tohoto dotačního programu v kompetenci rady města. Tento dotační program je 
Ministerstvem kultury ČR vyhlašován od roku 2008. Za toto období byla z něho Římskokatolické 
farnosti Vranov u Brna přidělena dotace ve výši 70.000,- Kč, Římskokatolické farnosti Veverská 
Bítýška přidělena dotace ve výši 56.000,- Kč a Římskokatolické farnosti Kuřim přidělena dotace 
ve výši 250.000,- Kč. Pro letošní rok Rada města Kuřimi doporučuje předložení žádostí o dotaci 
prvních dvou žadatelů. 
 
Na jednání se dostavil Ing. A. Varmužka, Ing. N. Šiblová a S. Bartoš. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – navrhuje místo vitráží v kostele ve Veverské Bítýšce upřednostnit farnost 
v Kuřimi. 



 8 

Ing. N. Šiblová – žádost týkající se sanace vlhkého zdiva konzultovala s Ing. J. Lekešovou, dle 
ní se nejedná o havarijní stav a mohou si požádat příští rok. 
PaedDr. D. Holman – navrhuje hlasovat o tomto usnesení: 
Návrh usnesení: RM doporu čuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti Kuřim 

ve výši 60.000,- Kč na projekt sanace vlhkého zdiva z programu Ministerstva 
kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“. 

Hlasováno: pro 1 (PaedDr. D. Holman), zdrželi se 4.  
Usnesení nebylo p řijato. 
 
Přijaté usnesení: 222/2012 - RM doporu čuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické 

farnosti Vranov u Brna ve výši 60.000,- Kč na projekt Restaurátorské práce 
na varhanním stroji v kostele sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích z programu 
Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností“. 

 
Přijaté usnesení: 223/2012 - RM doporu čuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické 

farnosti Veverská Bítýška ve výši 60.000,- Kč na projekt Restaurování vitráží 
kostela sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce z programu Ministerstva kultury 
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 5. 
 
 
Z jednání odešla Ing. N. Šiblová. 
 
 
 

4. Výsledky hospoda ření k 31. 3. 2012 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, 4D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2012. 
 
Příjmy města po konsolidaci k 31. 3. 2012 činily 42.429.984,69 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 36.321.444,90 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 
6.108.539,79 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného 
rozpočtu a je za 1. čtvrtletí roku 2012 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, 
s příjmy převyšujícími výdaje. V 1. čtvrtletí roku bývá rozpočet vzhledem k rozpracovanosti 
investičních akcí v přebytku, plnění příjmů bývá vyšší vzhledem k úhradě různých poplatků 
vybíraných od občanů počátkem roku. 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 27 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2011 
dobře, výběr je vyšší cca o 1 mil. Kč. 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 20 %, výdajová strana je ovlivněna čerpáním především 
u investičních akcí, které je na úrovni pouhých 18 %, provozní výdaje jsou čerpány z 25 %, viz 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá, aby v dalších připravovaných materiálech týkající se výsledků hospodaření, 
zapsal OIRR rozpracovanost jednotlivých investičních akcí. 
PaedDr. D. Holman – projekt okružní křižovatka na Podlesí – žádá pokročit v akci. 
 
Přijaté usnesení: 224/2012 - RM bere na v ědomí a p ředkládá ZM  výsledky hospodaření 

města k 31. 3. 2012, s přebytkem hospodaření ve výši 6.108.539,79 Kč. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel Ing. A. Varmužka. 
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5. Cyklostezka Ku řim – Lip ůvka - „smlouva o právu stavby“ 
s ČR, Úřadem pro zastupování státu ve v ěcech majetkových 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
OIRR připravuje projekt pro územní řízení a stavební povolení na výše uvedenou stavbu, 
projekt je z větší části hrazen z dotace Jihomoravského kraje, na podzim letošního roku bychom 
chtěli požádat o dotace z „regionálního operačního programu“, případně ze „státního fondu 
dopravní infrastruktury“. Pro účely územního a stavebního řízení je nezbytné doložit smlouvu 
o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemcích parc. č. 2955, 2982/2, 2986 a 3016 
v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 
 
Přílohy: smlouva + celková situace s vyznačením pozemků 
 
Přijaté usnesení:  225/2012 - RM souhlasí  s uzavřením smlouvy o souhlasu s umístěním 

a provedením stavby „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ na pozemcích parc. 
č. 2955, 2982/2, 2986 a 3016 v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

6. Cyklostezka Ku řim – Lip ůvka „smlouva o právu stavby“ 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
OIRR připravuje projekt pro územní řízení a stavební povolení na výše uvedenou stavbu, 
projekt je z větší části hrazen z dotace Jihomoravského kraje, na podzim letošního roku bychom 
chtěli požádat o dotace z „regionálního operačního programu“, případně ze „státního fondu 
dopravní infrastruktury“. Pro účely stavebního řízení je nezbytné doložit smlouvu o právu 
stavby, vlastníci pozemku parc. č. 935/30 v k. ú. Lipůvka, který je klíčový  pro napojení 
cyklostezky na stávající zástavbu Lipůvky – viz situace, souhlasí se stavbou pod podmínkou 
uzavření smlouvy o právu stavby s Městem Kuřim jako s investorem a obcí Lipůvka 
jako budoucím vlastníkem cyklostezky na k. ú. Lipůvka, ve které mohou jasně definovat své 
podmínky pro umístění, realizaci a užívání stavby. Smlouva se uzavírá pro potřeby stavebního 
řízení výše uvedené stavby. 
 
Přílohy: smlouva + výřez situace na parc. č. 935/30 + celková situace 
 
Přijaté usnesení:  226/2012 - RM souhlasí  s uzavřením smlouvy o souhlasu s umístěním, 

realizací a užíváním stavby „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ s obcí Lipůvka, se 
sídlem Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka, IČ 00280569, a s vlastníky pozemku 
parc. č. 935/30, k. ú. Lipůvka - Ing. Václavem Vachem a Ing. Helenou 
Vachovou, bytem xxxxxxxxxxxx 679 22 Lipůvka. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

7. Cyklostezka Ku řim – Lip ůvka - dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo 
na zpracování projektové dokumentace 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
OIRR připravuje projekt pro územní řízení a stavební povolení na výše uvedenou stavbu, 
projekt je z větší části hrazen z dotace Jihomoravského kraje, na podzim letošního roku bychom 
chtěli požádat o dotace z „regionálního operačního programu“, případně ze „státního fondu 
dopravní infrastruktury“. Projekt zpracovává firma HBH Projekt spol. s r.o. Předmětem dodatku 
je změna termínu odevzdání dokumentace vč. podání žádostí o územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Původní termíny byly podmíněny smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje s datem realizace projektu a čerpání dotace do 30. 6. 2012. Dne 19. 1. 
2012 podalo město Kuřim žádost Jmk o prodloužení termínu realizace akce do konce roku 2012 
a to z důvodů projednávání průchodnosti majetkoprávních vztahů. Dne 24. 4. 2012 
Zastupitelstvo Jmk na svém zasedání žádost schválilo. Konkrétní termínové změny: 
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Odevzdání projektu pro územní řízení + podání žádosti o územní rozhodnutí vč. všech 
dokladů a vyjádření potřebných k jeho vydání do 
původně 30. 4. 2012…… nyní návrh do 15. 6. 2012  
Odevzdání projektu pro stavební povolení, výkazu výměr a rozpočtu, projektu DZ 

původně  
původně 25. 6. 2012…… nyní návrh do 15. 9. 2012  
Podání žádosti o stavební povolení vč. všech dokladů a vyjádření potřebných pro jeho 
vydání 
bezprostředně po uzavření smluv o právu stavby s vlastníky pozemků dotčených 
stavbou,  nyní návrh do 30. 9. 2012 

Termíny jsou stanoveny s ohledem na projednávání průchodnosti vlastnických vztahů, 
dosavadních změny trasy, požadavků dotčených orgánů státní správy a organizací a na 
předpokládané datum podání žádosti z regionálního operačního programu říjen 2012 
 
Přílohy: dodatek k smlouvě 
 
Přijaté usnesení:  227/2012 - RM souhlasí  s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 

Projekt „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“, se společností HBH Projekt spol. 
s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, který spočívá ve změně 
termínů. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel S. Bartoš. 
 
 
 

9. Účast m ěsta na projektu LOYAL 
(Příloha č. 9, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zástupci města Kuřimi byli osloveni s nabídkou účasti na mezinárodním projektu LOYAL 
(Longlife Youth Academy Local), financovaném z Evropské unie. Do projektu jsou zapojeny 
země EU – Česko, Slovensko, Německo, Polsko, Litva. Jedná se o dotaci z projektu Intelligent 
Energy Europe 2012. V rámci projektu budou vzdělávány děti, jejich učitelé a rodiče v oblasti 
obnovitelných zdrojů energií a výsledkem bude mj. zhodnocení chodu školy z hlediska 
energetické náročnosti. Vzhledem k tomu, že nám bylo koordinátorem dotace doporučeno 
spolupracovat se střední školou, uvažujeme o spolupráci se SOŠ a SOU Kuřim. 
Objem finančních prostředků, o které by město Kuřim žádalo, činí cca 190.000 euro. Spoluúčast 
je 25 %. 
 
Z jednání odešel PaedDr. D. Holman. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – souhlasí s předložením žádosti, ale v další fázi posoudit využití této dotace. 
 
Přijaté usnesení: 228/2012 - RM souhlasí  s předložením žádosti o poskytnutí dotace 

z programu „Intelligent Energy Europe 2012“. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (J. Kolá ček), nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

10. Podnikatelský obolus 2011 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Dne 23. 4. 2012 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil 
na předepsaném tiskopise podnikatelský OBOLUS v celkové výši 8.539,- Kč. Tuto částku určil 
pro Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov, na pořádání akcí pro děti, dle výběru 
ředitelky domu dětí Mgr. Ivany Zejdové. Účel odpovídá Programu podnikatelský obolus 2012, 
proto doporučujeme tento podnikatelský obolus schválit. 
 
Finančně kryto z ORG: 9048000000 
Odčerpáno: 4.659,- Kč 
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Zbývá k čerpání: 65.341,- Kč 
 
Příloha č. 1: tiskopis podnikatelského obolu 
Příloha č. 2: návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 229/2012 - RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na uplatněný 

podnikatelský OBOLUS ve výši 8.537,- Kč pro Dům dětí a mládeže, Kuřim, 
okres Brno-venkov, na pořádání akcí pro děti dle výběru ředitelky domu dětí. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

11. Návrh obecn ě závazné vyhlášky m ěsta Ku řim o stanovení 
opat ření k omezení propagace hraní n ěkterých sázkových her, 
loterií a jiných podobných her 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá a zpracoval D. Holman) 
 
Navrhuji RM předložit zastupitelstvu města ke schválení vyhlášku, která omezí propagaci heren 
s videoloterijními terminály (dále jen VLT) ve městě Kuřim.  
 
Cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých 
osob před důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových hrách, loteriích a jiných 
podobných hrách a předcházení záporných jevů spojených s hraním některých sázkových her, 
loterií a jiných podobných her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného 
pořádku. 
Řada měst a obcí v nedávné době přistoupila k regulaci provozu heren, a to ať už omezením 
provozní doby, regulací propagace, anebo úplným zákazem. Na počátku bylo stanovisko 
Ústavního soudu v „cause Chrastava“. Následovala řada vyhlášek, kterými další obce a města 
regulovala provozování VLT. Mezi jinými také město Brno. V budoucnu lze očekávat, že tzv. 
výherní automaty a videoloterijní terminály vytlačené např. z brněnských městských částí budou 
své uplatnění nacházet jinde. Například také v nedaleké Kuřimi. 
Je zřejmé, že provozování heren souvisí s příjmovou stránkou rozpočtu města. Proto v případě 
jiných, razantnějších, regulací lze očekávat složitější debatu v samosprávě. Tato vyhláška ale 
pouze omezuje propagaci. A přitom je jasným signálem, že se Kuřim nehodlá stát „okresním 
Las Vegas“. 
Předkladatel použil jako vzor vyhlášku města Uherský Brod. I tato je „inspirována“ vyhláškami 
z dalších měst. Text vyhlášky již byl posuzován ze stran MV ČR, oddělení dozoru a kontroly. 
A v tomto znění obstál. 
K úvaze dávám, zda z omezení propagace nevyloučit ulici Na Golfu (golf resort Kaskáda), která 
se nachází prakticky mimo město a vzhledem k charakteru a umístění golfového 
a konferenčního centra Kaskáda zde nepůsobí případná propagace na sociálně slabé, snadno 
ovlivnitelné nebo duševně nevyzrálé osoby. V tomto smyslu by zde tedy vyhláška neplnila svůj 
účel, ale měla by dopad na příjmy z reklam na příjezdové komunikaci do areálu. 
 
Diskuse: 
Mgr. A. Zimmermannová – požádala Ministerstvo vnitra o vyjádření, zatím nemá odpověď. 
 
Přijaté usnesení: 230/2012 - RM p ředkládá  zastupitelstvu města ke schválení návrh „Obecně 

závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení propagace 
hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her“. 

Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (J. Kolá ček, Z. K říž). 
 
 
 

12. Řešení problematiky opušt ěných a toulavých zví řat 
(Příloha č. 12, 12A,předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Z projednání zprávy odboru životního prostředí, která šla do Rady 22. 2 2012, vzešel 
požadavek doplnit informace  o problematice opuštěných a toulavých zvířat do 30. 4. 2012. 
Navrhujeme legalizovat stávající kotce pro psy (souhlasem Krajské veterinární správy), 
doplnění počtu pracovníků majících odborné zkoušky na provádění asanační činnosti dle 
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veterinárního zákona na 3 z úřadu (mimo pracovníky CTS) a rozšíření prováděných činností 
o karanténní klec/kotec pro kočky. Dále je možné uvažovat o vydání vyhlášky na povinnost 
čipovat psy. Podrobně viz příloha. 
 
Příloha: Provozní řád pro záchytné kotce (Hluboká nad Vltavou, Bystřice pod Hostýnem 
a Zderaz), Metodický pokyn Státní veterinární správy číslo 2000/05/EPIZ ze dne 28. 2. 2000 
Veterinární podmínky pro zřizování, provoz a kontrolu útulků a obdobných podnikatelských 
zařízení a doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat k regulaci populací toulavých koček 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  postup odboru životního prostředí ve věci zřízení 

3 záchytných kotců a 1 karanténního místa pro kočky na ul. Havlíčkova 
a pověřuje OŽP zpracování provozního řádu tohoto zařízení. 

Hlasováno: zdrželo se 5. 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

13. Dodatek č. 4 ke „Smlouv ě o umíst ění technického za řízení 
na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se stroj ově 
čitelnými údaji a s nosi čem dat s biometrickými údaji“ 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
Radou města Kuřimi č.10/2006 ze dne 5. 4. 2006 usnesením č.140/06 byla schválena „Smlouva 
o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ (dále jen CDBP). Smlouva byla 
podepsána se Státní tiskárnou cenin, státní podnik, IČ 00001279. V souvislosti se zavedením 
nového typu občanského průkazu (eOP) na základě zákona č.424/2010 Sb., kterým se mimo 
jiné novelizuje zákon č.328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů, 
byla na pracoviště agendy cestovních dokladů instalována další technická zařízení a dodán 
nový spotřební materiál. V pořadí již čtvrtý Dodatek k výše uvedené smlouvě se týká 
hardwarového dovybavení PC zapojeného do projektu CDBP o tzv. off-line komponenty 
(kompaktní fotoaparát vč. SD karty, BOK-terminál typ off-line, USB-hub, čtečku SD karet) dále 
pak o fotoaparát umístěný ve stativu s externím bleskem, tablet, snímač otisků prstů, nabíječku 
dobíjecích baterií apod. Toto dodatečné potřebné dovybavení bylo bezplatně dodáno 
a instalováno techniky MV ČR na počátku roku 2012. 
 
Příloha: Návrh dodatku smlouvy č. 4 
 
Přijaté usnesení: 231/2012 - RM schvaluje „Dodatek č. 4“ ke „Smlouvě o umístění 

technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ mezi Městem 
Kuřimí a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státním podnikem, IČ 00001279. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

14. Rezignace na funkci p ředsedy Komise zdravého m ěsta 
(Příloha č. 14, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Radní David Holman doručil dne 27. 4. 2012 starostovi města rezignaci na funkci předsedy 
Zdravého města. Nadále zůstane členem komise. 
Jako nový předseda je navržen Ing. Jiří Poláš. 
 
Přijaté usnesení: 232/2012 - RM bere na v ědomí rezignaci Davida Holmana na funkci 

předsedy Komise zdravého města a děkuje mu za vykonanou práci. 
 
Přijaté usnesení: 233/2012 - RM jmenuje předsedou Komise zdravého města Ing. Jiřího 

Poláše. 
Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 5. 
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15. Informace o jednání Komise Zdravého m ěsta Rady m ěsta 
Kuřimi 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 25. 4. 2012. Projednávána byla 
témata: 
1. Vyhodnocení soutěže Poznej a chraň přírodní krásy Kuřimska 
2. Záměry pro využití prostor bývalé kotelny na ul. Popkova  
3. Investiční záměry (příp. zadání projektové přípravy) Společenské centrum -  
    „kulturní dům Kuřim“ a „Sportovní hala Kuřim“ 
4. Informace o rezignaci předsedy Komise Zdravého města 
5. Výběrové řízení na poskytovatele kabelového vysílání pro město Kuřim 
6. Zákaz pouliční reklamy pro herny s výherními automaty 
7. Zřízení centra pro předškolní děti 
8. Různé 
 
Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 25. 4. 2012 
 
Přijaté usnesení: 234/2012 - RM bere na v ědomí závěry z jednání Komise Zdravého města 

Rady města Kuřimi ze dne 25. 4. 2012. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

16. Zápis z jednání komise dopravy dne 23. 4. 2012 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 23. 4. 
2012. 
Příloha: zápis z  jednání komise dopravy dne 23. 4. 2012 
 
 
Na jednání se dostavila Ing. V. Indrová. 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – žádá vyjasnit majetkové poměry. 
Ing. V. Indrová – v ul. Smetanova se jedná o č. p. 474. Žadatel chce parkovací místo zřídit na 
pozemku města. 
PaedDr. D. Holman – bod č. 2 bereme na vědomí z hlediska dopravního, ale nesouhlasíme 
s realizací z důvodu majetkoprávního. 
 
Přijaté usnesení: 235/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání komise dopravy ze dne 

23. 4. 2012 v bodech č. 2, 4 a 5. RM nesouhlasí  s realizací v bodě č. 2 
z důvodů majetkových. RM schvaluje  body č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 dle zápisu 
v příloze. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešla Ing. V. Indrová. 
 
 
 

17. Nebytový prostor č. 847/10 (bývalá cukrárna) 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 21. 3. 2012 pod č. usnesení 111/2012 schválila záměr na 
pronájem nebytového prostoru (prodejna specializovaného maloobchodu) č. 847/10 o výměře 
95,30 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 845-847 (ul. nám. Osvobození) na 
pozemcích p. č. 2121, p. č. 2122, p. č. 2123 vše k. ú. Kuřim. Minimální požadované nájemné 
bylo stanoveno na 80,- Kč/m2/měs. s roční valorizací. 
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Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 22. 3. 2012 do 25. 4. 2012. Termín odevzdání nabídek 
byl stanoven na úterý 24. 4. 2012 do 11.30 hodin. V tomto termínu byly na podatelnu 
Městského úřadu Kuřim doručeny nabídky pěti uchazečů. 
Dne 26. 4. 2012 proběhlo veřejné otvírání obálek. Z otevírání obálek byl pořízen protokol. 
Nabídky předložili tito zájemci: 

1) Zdeněk Fiala , trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, PSČ 594 55, IČ 75370646. Žadatel 
navrhuje nájemné ve výši 105,- Kč/m2/měs. V předmětném nebytovém prostoru by 
chtěl vybudovat prodejnu s levnými potravinami a levnou drogérií. Žadatel nepředložil 
výpis z rejstříku trestů. 

2) Moravské maso, spol. s r.o. , se sídlem Zelný trh 21, Brno, PSČ 602 00, IČ 63486342. 
Žadatel, zastoupený společníkem MVDr. Jaromírem Steinhauserem, nabízí nájemné ve 
výši 90,- Kč/m2/měs. a zbudoval by zde prodejnu řeznictví a uzenářství. Toto nižší 
nájemné odůvodňuje vysokými investicemi do opravy nebytového prostoru (opravy 
vnitřních obvodových zdí, opravy stropu, nové podlahy, elektroinstalace, osvětlení, 
sociální zázemí, příp. výměna vnějších výloh a oprava vnější fasády). Žadatel 
nepředložil výpis z rejstříku trestů. 

3) Bc. Kate řina Nečasová , trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Brno, PSČ 624 00, IČ 64319911. 
Žadatelka navrhuje nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měs. V předmětném nebytovém 
prostoru by zřídila kancelář společnosti Pojišťovny Kooperativa a.s. a její dceřiné 
společnosti Kapitol pojišťovací a finanční poradenství a.s. Paní Nečasová je ředitelkou 
obchodního zastoupení společnosti Kapitol. V nebytovém prostoru počítá s investicí cca 
450.000,- Kč (reinstalace stávajících rozvodů vody a instalace nových rozvodů, 
vybudování nového sociálního zařízení, elektroinstalace, oprava podlah, oprava omítek, 
výměna vstupních dveří a výměna skleněných výlohových skel). 

4) Aniston s.r.o. , se sídlem Mezírka 775/1, Brno, PSČ 602 00, IČ 27745350, kontaktní 
osoba Ing. Petra Vavroušová. Společnost Aniston, s.r.o. nabízí nájemné ve výši 81,- 
Kč/m2/měs. V předmětném nebytovém prostoru by bylo zřízeno občerstvení – mléčný 
bar (nekuřácké prostředí). Sortiment by převážně sestával z nabídky lahůdek firmy 
MOVOS CZ, s.r.o. a doplňujícího sortimentu – bramboráky, palačinky, sladké dezerty, 
knedlíky, masné výrobky. Žadatel počítá i s investicí do opravy nebytového prostoru. 
Žadatel nepředložil výpis z rejstříku trestů. 

5) KONTEST s.r.o. , se sídlem Březina 14, Tišnov, PSČ: 666 01, IČ 27715019. Společnost 
nabízí nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měs. V předmětném nebytovém prostoru by byla 
zřízena prodejna výběrového secondhandu s kvalitním oblečením a širokou nabídkou 
moderních oděvů všeho druhu. 

 
Dle protokolu z otevírání obálek byly nabídky všech uchazečů doporučeny k posuzování radou 
města. Nabídky byly naskenovány a zaslány e-mailem všem členům rady města 
k prostudování. 
 
Vzhledem k různému rozsahu možných rekonstrukčních prací a termínu zahájení samotného 
nájmu, doporučuje OMP, aby rada města nejprve schválila pořadí uchazečů. Vítězný uchazeč 
předloží blíže specifikované projekty rekonstrukce a OMP dojedná veškeré podrobnosti nájemní 
smlouvy, jejíž uzavření bude poté definitivně RM schváleno. 
OMP navrhuje následující pořadí: 

1. Moravské maso, spol. s r.o. 
2. Aniston 
3. Bc. Kateřina Nečasová 
4. Zdeněk Fiala 
5. Kontest 

 
Přijaté usnesení: 236/2012 - RM schvaluje pořadí uchazečů o nájem nebytového prostoru 

č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 845 – 
847 na nám. Osvobození v Kuřimi takto: 
1. Moravské maso, spol. s r.o. 
2. Aniston 
3. Bc. Kateřina Nečasová 
4. Zdeněk Fiala 
5. Kontest 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel Ing. O. Štarha. 
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19. Podnět k zajišt ění právního stanoviska ve v ěci škody 
způsobené m ěstu Ku řim obcházení p ředkupního práva tzv. 
darováním 
(Příloha č. 19, předkládá a zpracoval D. Holman) 
 
Podle informací, které jsem obdržel v minulém týdnu, došlo k nabytí pozemku investorem 
stavby polyfunkčního domu na ulici Brněnská, společností EMBRA, s.r.o., způsobem, který 
znemožnil uplatnění předkupního práva města Kuřim, které bylo na inkriminovaný pozemek 
smluvně sjednáno s panem Malým, vlastníkem pozemku. Domnívám se, že tzv. darováním 
pozemku, obešel pan Malý svoji povinnost nabídnout pozemek k prodeji městu Kuřim, tj. 
k uplatnění předkupního práva. 
Tak bylo městu Kuřim znemožněno pozemek získat zpět do vlastnictví a účinněji ovlivňovat 
jeho další využití. Zjevně tak bylo město poškozeno i finančně, protože tržní hodnota pozemku 
reálně převyšuje cenu, za jakou by město pozemek nabylo při uplatnění svého předkupního 
práva. Vzhledem k tomu, že je zjevné, že pozemek má značnou hodnotu, považuji za vysoce 
nepravděpodobné, že šlo skutečně o „darování“. Věřím, že proti takovému postupu je potřeba 
město bránit, a proto navrhuji zajištění právního posudku, který by posoudil šance města na 
nápravu a prověření celé, z mého pohledu značně pochybné, transakce, jíž nabyla firma 
EMBRA pozemek, na něž mělo město Kuřim předkupní právo. 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – v tomto případě má význam podat trestní oznámení. 
PaedDr. D. Holman – žádá nechat písemně zpracovat posudek. Je namístě s tím něco dělat. 
Mgr. A. Zimmermannová – předkupní právo městu nezaniklo, ale v současné době k ničemu 
není. Dalším řešením je nechat si předkupní právo vyplatit. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje schválit předložené usnesení a stanovit postup nápravy. 
 
Přijaté usnesení: 237/2012 - RM schvaluje  zajištění právního stanoviska AK Golas & 

Vovesná ve věci možného obcházení předkupního práva sjednaného ve 
prospěch města Kuřim v kupní smlouvě ze dne 8. 12. 1993 s manžely 
Malými, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, včetně návrhu dalšího 
postupu. 

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

20. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 20, 20A, 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 4. 5. 2012 podal pan Ing. Jiří Vacek za společnost CEEC Research s.r.o., se sídlem: 252 
43 Praha-západ, Průhonice, Dobřejovická 385 žádost o umístění reklamní plochy v rozsahu 
1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května. Reklamní tabuli v počtu 2 ks žádal umístit od 
10. 5. 2012 do 10. 6. 2012. Dne 7. 5. 2012 upřesnil svoji žádost o zájem umístit reklamní tabuli 
v počtu 1 ks na silniční zábradlí u sokolovny a 1 ks u Elprumu ve výše uvedeném časovém 
období. 
Celková cena činí 1.440,- Kč (s DPH). 
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 238/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, u sokolovny a u Elprumu se společností 
CEEC Research s.r.o., se sídlem 252 43 Praha - západ, Průhonice, 
Dobřejovická 385, IČ 29053005. Reklamní tabule v počtu 4 ks bude 
umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 10. 5. 2012 do 10. 6. 2012 za cenu 
1.440,- Kč. 

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



 16 

 

21. Návrh na odvolání členky Komise Zdravého m ěsta Rady 
města Ku řimi 
(Příloha č. 21 předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Předseda Komise Zdravého města Rady města Kuřimi navrhuje odvolání členky komise slečny 
Adele Bojanovské, a to z důvodu neomluvených absencí na jednáních komise od června 2011. 
 
Přijaté usnesení: 239/2012 - RM  souhlasí s odvoláním Adele Bojanovské z Komise Zdravého 

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

22. Kotelny na ul. Nádražní a ul. Jungmannova – sml ouvy 
s BVaK, a.s. 
(Příloha č. 22, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim dne 31. 1. 2012 nabylo vydražením a zaplacením celé kupní ceny do vlastnictví 
nemovitosti – budova č. p. 1262 na pozemku parc. č. 382/2 a budova č. p. 938 na pozemku 
parc. č. 1787 vše v k. ú. Kuřim (kotelny na ul. Nádražní a na ul. Jungmannova). Dne 21. 3. 2012 
došlo k fyzickému předání obou budov Městu Kuřim. 
OMP ihned započal jednání s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. (BVaK) týkající se 
uzavření smlouvy na dodávku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních 
vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Dne 27. 4. 2012 zaslala společnost BVaK smlouvy 
k podpisu. 
 
Přijaté usnesení:  240/2012 - RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 2010004675 o dodávce vody 

z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace 
pro veřejnou potřebu se společností Brněnské vodárny a kanalizace a.s., se 
sídlem Hybešova 254/16, Brno, IČ 46347275, pro budovu č. p. 1262 na 
pozemku parc. č. 382/2 vše v k. ú. Kuřim na dobu neurčitou. 

 
Přijaté usnesení:  241/2012 - RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 2010004667 o dodávce vody 

z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace 
pro veřejnou potřebu se společností Brněnské vodárny a kanalizace a.s., se 
sídlem Hybešova 254/16, Brno, IČ 46347275, pro budovu č. p. 938 na 
pozemku parc. č. 1787 vše v k. ú. Kuřim na dobu neurčitou. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

18. Programová nápl ň informa čního kanálu TKR Ku řim 
(Příloha č. 18, 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 skončila účinnost smlouvy o dílo se stávajícím 
dodavatelem společností Directfilm s.r.o. a smlouvu tedy nelze prodloužit formou dodatku. 
Navržená řešení současného stavu: 
a) přijmout navržené usnesení 
b) zrušit výběrové řízení 
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Diskuse: 
J. Koláček – uvádí, že projednal se společností Direct film s.r.o. výši ceny za další vysílání a to 
ve výši nabídkové ceny 30.996,- Kč mínus 15 %. 
PaedDr. D. Holman – žádá, aby došlo k úpravě vysílacího schématu. Dodavatel, aby k hlavním 
tématům, které projednává ZM, dal prostor i ostatním zastupitelům. Dále se zříct vysílání ZM na 
internetu a zadat akustiku zasedací místnosti podle studie, která byla zpracována. 
 
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. 

Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 
Ing. D. Sukalovský – svolal mimořádné jednání RM na pondělí 14. 5. 2012 na 19,30 hod. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18,10 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Old řich Štarha 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 5. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 2. 5. 2012 
2, 2B  Policie ČR – nájem kanceláří a skladu v budově MěÚ Kuřim 

Ukončení nájemní smlouvy 
Ukončení nájemní smlouvy 
Zoryana Bervetská – smlouva na dobu neurčitou 
Jaroslav Krich – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu 
Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
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Ukončení nájemní smlouvy 
Výměna oken v obecních bytech - rozhodnutí o přidělení zakázky 

3  Objekt sociálního bydlení – Jiří Peňáz, Ivana Tomková 
4, 4A-4D Výsledky hospodaření k 31. 3. 2012 
5, 5A, 5B Cyklostezka Kuřim – Lipůvka - „smlouva o právu stavby“ s ČR, Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 
6, 6A, 6B Cyklostezka Kuřim – Lipůvka „smlouva o právu stavby“ 
7, 7A Cyklostezka Kuřim – Lipůvka - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování 

projektové dokumentace 
8 Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností“ 
9  Účast města na projektu LOYAL 
10, 10A, 10B Podnikatelský obolus 2011 
11, 11A, 11B Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení 

propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 
12, 12A  Řešení problematiky opuštěných a toulavých zvířat 
13, 13A Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 

zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji“ 

14  Rezignace na funkci předsedy Komise zdravého města 
15, 15A  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
16, 16A  Zápis z jednání komise dopravy dne 23. 4. 2012 
17  Nebytový prostor č. 847/10 (bývalá cukrárna) 
18  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
19 Podnět k zajištění právního stanoviska ve věci škody způsobené městu Kuřim 

obcházení předkupního práva tzv. darováním 
20, 20A  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
21  Návrh na odvolání členky Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
22  Kotelny na ul. Nádražní a ul. Jungmannova – smlouvy s BVaK, a.s. 


