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Z á p i s   č í s l o  20/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 11. 7. 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 

 
 
Omluven:  Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. O. Štarha 
 
 
Starosta zahájil jednání v 12,05 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 4 členové RM. 
PaedDr. David Holman se dostavil později. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

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

2.  Jitka Ondrůšová – žádost o splátkový kalendář 
 

3.  Štěpánek Richard – nájemní smlouva 
3.1.  Smlouva o správě nebytového prostoru 
3.2.  Ludmila Franková – žádost o splátkový kalendář 
3.3.  Manželé Sadílkovi – žádost o splátkový kalendář 
3.4.  Manželé Pijakovi – pronájem sklepní kóje 
3.5.  Pořadník č. 31 žadatelů o pronájem obecního bytu 
3.6.  Bulva Jozef – žádost o splátkový kalendář 

 
4.  Město Kuřim a OKNOSTYL group s.r.o. – smlouva o právu k provedení stavby 

 
5.  Zprostředkování obchodu s el. energií a plynem na Českomoravské komoditní burze 

Kladno – výběr dohodce 
 

6.  Výzva k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost – smlouva o dílo 

 
7.  Rozhodnutí o přidělení zakázky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-

venkov, příspěvkové organizace: „MŠ Kuřim – Dodávka osobního automobilu na 
rozvoz stravy“ 

 
8.  Petice na zřízení jednosměrného provozu na ulici Jungmannova 

 
9.  Výjimky z dopravního značení 

 
10.  Návrh na zrušení vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č.1/2009/RM „o veřejných 

zakázkách města Kuřimi“ a vyhlášení směrnice nové - „ Směrnice Rady Města Kuřimi 
č. 1/2012/RM o zadávání veřejných zakázek“ 

 
11.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
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12.  Vyčlení částky na projektovou dokumentaci revitalizačních opatření u rybníka Srpek 
 

13.  Zápis z jednání komise dopravy dne 25. 6. 2012 
 

14.  Zápis komise stavební ze dne 27. 6. 2012 
 

15.  Podnikatelský obolus 2012 
 

16.  Výměna oken v obecních bytech – zakázka města č. C-OMP-2012-002 
 

17.  Výběrové řízení „Umělý povrch v nafukovací hale - Kuřim“ - zahájení zadávacího 
řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

 
18.  Souhlas města do územního řízení 

 
19.  Město Kuřim, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Moravská stavební – INVEST, 

a. s., zřízení věcného břemene – stavba prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě 
Díly za sv. Janem 

 
20.  Most ev. č. 50-1 v Kuřimi Pod Zárubou - Rozhodnutí o přidělení zakázky 

 
21.  Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ a zhotovení 

venkovního hřiště“ 
 

22. Různé 
 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš (vedoucí OIRR). 
 
 
Na jednání se dostavil v 12,21 hod. PaedDr. D. Holman. 
 
 
Ing. D. Sukalovský – z důvodu přítomnosti S. Bartoše navrhuje projednat přednostně materiály jím 
zpracované. 
 
 
 

10. Návrh na zrušení vnit řní sm ěrnice Rady m ěsta Ku řimi 
č.1/2009/RM „o ve řejných zakázkách m ěsta Ku řimi“ a vyhlášení 
směrnice nové - „ Sm ěrnice Rady M ěsta Ku řimi č. 1/2012/RM 
o zadávání ve řejných zakázek“ 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval S. Bartoš) 
 

Zákon o zadávání ve řejných zakázek č. 137/2006 Sb. ve zn ění pozd ějších p ředpis ů stanoví, že 
nezahájí-li zadavatel zadávání ve řejné zakázky malého rozsahu postupem platným pro 
podlimitní ve řejné zakázky, je oprávn ěn 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 práv ě pouze nepatrný výtah z uceleného souboru p ředepsaných postup ů. 
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 
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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: 
 

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. 
 
Nová směrnice koresponduje s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek platnou od 1. 4. 2012. 
Byla projednána jednotlivými odbory města a obdrželi ji radní města. Připomínky byly zapracovány. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – žádá o posunutí projednávání tohoto materiálu do dalšího jednání RM. 
Z. Kříž – má to návaznost na používání elektronických tržišť? Žádá o prostudování a zjištění. 
Ing. D. Sukalovský – stahuje tento materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: 1. RM ruší vnitřní směrnici Rady města Kuřim č. 1/2009/RM. 

2. RM schvaluje  směrnici Rady města Kuřimi č.1/2012/RM o zadávání veřejných 
zakázek. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

21. Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 
jednot řídní MŠ a zhotovení venkovního h řišt ě“  
Rozhodnutí o p řidělení zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky:  „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ 

a zhotovení venkovního hřiště“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OIRR-2012-003 
Zajišťující odbor (ZO):    OIRR 
(Příloha č. 21, 21A, 221B, 21C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OIRR na 
základě usnesení RM 322/2012 ze dne 20. 6. 2012 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ 
a zhotovení venkovního hřiště“. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu ve výši 2,5 mil. Kč (RO 
č. 4, ZM ze dne 15. 5. 2012, č. usnesení 1101/2012). 
Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na elektronické úřední desce od 20. 6. do 11. 7. 2012, 
elektronickou poštou bylo informováno 8 stavebních firem. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
Ve stanovené lh ůtě bylo získáno nabídek od 6 uchaze čů. Na základ ě zhodnocení získaných 
nabídek je výb ěrovou komisí doporu čena Radě města nejvýhodn ější nabídka firmy Pozemstav 
Brno, akciová spole čnost, nabídková cena je 1.744.404,- K č vč. DPH. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek + protokol o otevírání obálek + kontrola 
úplnosti nabídek 
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Diskuse: 
S. Bartoš – se společností Pozemstav Brno máme dobré zkušenosti. 
Ing. D. Sukalovský – ptá se na termín ukončení? 
Ing. O. Štarha – konec srpna 2012. 
 
Přijaté usnesení: 371/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ a zhotovení venkovního 
hřiště“ a souhlasí  s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Pozemstav Brno, akciová 
společnost, se sídlem - Brno, Masarykova č. o. 31, č. p. 427, okres Brno-město, 
PSČ 656 22, IČ 005 30 832, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 
1.744.404,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

20. Most ev. č. 50-1 v Ku řimi Pod Zárubou - Rozhodnutí o p řidělení 
zakázky  
(Příloha č. 20, 20A, 20B, 20C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – OIRR 
realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem „Most ev. č. 50-1 v Ku řimi Pod 
Zárubou“. 
Na zakázku vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim 3.200.000,- Kč. 
Výzva k podání nabídky byla vyvěšena na úřední desce i na webových stránkách města a bylo 
obesláno 7 kvalifikovaných zhotovitelů. V projektu je řešena přeložka středotlakého plynovodu pode 
dnem potoka v majetku společnosti RWE, která požaduje splnění specifických podmínek a výběrové 
řízení tím bylo ztíženo. Byly získány nabídky 2 uchazečů. Při otevírání obálek byly posouzeny obě 
nabídky. 
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena . 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporu čena 
radě města jako nejvhodn ější  nabídka  firmy DOLP stavební spole čnost s.r.o.,  se sídlem 
Bednářova 30a, 619 00 Brno, IČ 49453190, v hodnotě 2.350.076,- Kč, která se umístila na 1. místě. 
Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla 31. 12. 2012. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: Protokol o jednání hodnotící komise 
Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo potvrzený uchazečem 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – zajistili jste účast více firem? 
S. Bartoš – bylo osloveno 7 společností, omluvily se 4. 
Ing. O. Štarha – do dalšího jednání doložit písemné oslovení společností, kterým byla podána nabídka 
o tuto zakázku. 
PaedDr. D. Holman – nebude navrhovat zrušení výběrového řízení, ale žádá zdůvodnit, proč podaly 
nabídku pouze 2 společnosti. Při dalších výběrových řízeních žádá, aby bylo zajištěno co nejvíce 
nabídek. 
 
Na jednání se dostavila Ing. D. Ševčíková (referentka OIRR). 
 
Ing. D. Ševčíková – bylo obesláno 7 kvalifikovaných zhotovitelů. Jedna společnost odstoupila 
v průběhu zadávacího řízení, 2 společnosti odmítly z kapacitních důvodů. Společnost Dolp byla 
obeslána, společnost Firesta se přihlásila sama. Některé společnosti (např. Topstav,…) žádaly 
upřesnění některých našich požadavků, přesto nabídku nepodaly. Problém vidí v tom, že 
v zadávacích podmínkách je řešena přeložka středotlakého plynovodu pode dnem potoka, která 
požaduje splnění specifických podmínek a výběrové řízení tím bylo ztíženo. 
PaedDr. D. Holman – žádá pro příště oslovit minimálně 10 společností. 
 
Z jednání odešla Ing. D. Ševčíková. 
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Přijaté usnesení: 372/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
zakázku „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi Pod Zárubou“ a souhlasí  s uzavřením smlouvy 
o dílo s firmou DOLP stavební společnost s.r.o., se sídlem Bednářova 30a, 619 00 
Brno, IČ 49453190, která předložila nejvýhodnější nabídku. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

17. Výběrové řízení „Um ělý povrch v nafukovací hale - Ku řim“ 
Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky: „Um ělý povrch v nafukovací hale - Ku řim“  
Evidenční číslo v knize zakázek: D - OIRR-2012-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OIRR 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Jedná se o výběrové řízení na rekonstrukci sportovního plochy. Ve výzvě jsou definovány dvě 
alternativy. 
A. Výměna stávajícího umělého celoročního povrchu za nový umělý celoroční povrch 
B. Dodávka a montáž sezónního umělého povrchu na stávající umělý povrch 
Hodnocení je navrženo podle ceny. OIRR doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení 
na výběr dodavatele výše uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města 
Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky 
a návrh členů hodnotící komise. Předpokládaná hodnota zakázky 480.000,- Kč bez DPH. 
 
Příloha č. 1:  Výzva k podání nabídky 
Příloha č. 2:  Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
Příloha č. 3:  Návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – zkusme to, zjistíme tím poptávku na trhu. Navrhuje do hodnotící komise zařadit 
Aleše Hanáka a Davida Břenka. 
Ing. D. Sukalovský – zabýval se tímto. Zatím se nesetkal s materiálem, který by splňoval všechny 
požadavky. 
Ing. O. Štarha – navrhuje dalším členem komise Ing. M. Mackovou, a to místo PaedDr. D. Holmana. 
PaedDr. D. Holman – s tímto návrhem souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 373/2012 - RM schvaluje  zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Umělý povrch v nafukovací hale – Kuřim“, dále schvaluje  znění výzvy 
k podání nabídky a jmenuje  členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu se změnami dle zápisu. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
Z jednání odešel S. Bartoš. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 3. 7. 2012 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Usnesení č. 29/2010 až 41/2010 nejsou splněna z důvodu, že plnění usnesení se zdrželo usnesením 
ZM č. 1153/2010 ze dne 14. 12. 2010. Z tohoto důvodu začne vyřizování věcných břemen až 
v letošním roce. Navrhujeme posunutí termínu plnění do 31. 12. 2012. 
Usnesení č. 272/2011 - budoucí smlouva uzavřena 21. 7. 2011. Žádáme o prodloužení termínu plnění 
do 31. 12. 2012. 
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Příloha A: nesplněné úkoly v mezidobí do 3. 7. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 374/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 3. 7. 2012 a prodlužuje  

termín plnění usnesení č. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/2010, 
272/2011 a 5/2012 do 31. 12. 2012. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

6. Výzva k p ředkládání grantových projekt ů v rámci Opera čního 
programu Lidské zdroje a zam ěstnanost – smlouva o dílo 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá a zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením č. 286/2012 schválila RM předložení žádosti o podporu Města Kuřimi na projekt v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální 
kapacity a efektivnosti veřejné správy, výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good 
governance v úřadech územní veřejné správy. 
O zpracování žádosti bylo jednáno se společnostmi, které již obdobné žádosti o dotace zpracovávaly 
a mají zkušenosti přímo s uvedenými projekty. Osloveny byly společnost Grant Help, s.r.o. 
a Regionální poradenská agentura s.r.o. Společnost Grant Help za zpracování žádosti a v případě 
udělení dotace požaduje 120.000,- Kč (v případě nezískání dotace 30.000,- Kč za zpracování 
žádosti), společnost RPA s.r.o. požaduje 42.000,- Kč + 2 % z dotace. Na základě uvedených nabídek 
doporučujeme uzavřít smlouvu se společností Grant Help s.r.o. Návrh smlouvy je v současné době 
připomínkován odborem majetkoprávním a připomínky konzultovány s jednatelem společnosti. 
 
Příloha: Návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 375/2012 - RM schvaluje  uzavření smlouvy o dílo na zpracování a předložení 

žádosti o podporu Města Kuřimi na projekt v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity 
a efektivnosti veřejné správy, výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování 
a good governance v úřadech územní veřejné správy, se společností Grant Help 
s.r.o., IČ 27645240, Vinohradská 184, Praha 3. 

Hlasováno: pro 3, proti 2 (Z. K říž, PaedDr. D. Holman), nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

7. Rozhodnutí o p řidělení zakázky Mate řské školy Ku řim, Zborovská 
887, okres Brno-venkov, p říspěvkové organizace 
Název (předmět) zakázky: MŠ Ku řim – Dodávka osobního automobilu na rozvoz 

stravy 
Evidenční číslo zakázky: 1/2012 
Zadavatel (PO): Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 

příspěvková organizace 
Pověřený pracovník PO:  Mgr. Lenka Slámová, ředitelka PO 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 18. 4. 2012 schválila rada města č. 12/2012 usnesením č. 196/2012 žádost ředitelky mateřské 
školy Mgr. Lenky Slámové na čerpání prostředků z investičního fondu školy. Jedním z bodů čerpání 
byl nákup automobilu s úložným prostorem na rozvoz stravy. Mateřské škole byl schválen nákup 
automobilu do výše 500.000,- Kč. Dne 20. 6. 2012 radou města č. 18/2012 usnesením č. 324/2012 
bylo schváleno zahájení zadávacího řízení. Dne 2. 7. 2012 v 10:15 hod. proběhlo otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek. 
Do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci, a po posouzení nabídek komise určila toto pořadí: 
 
1. OPPORTUNITY, spol. s. r. o., IČ: 440 15 208, sídlo: Durďákova 47, 613 00 Brno, provozovna: 
Sedláčkova 10, 628 00 Brno; 
- nabídková cena automobilu 414 879,- Kč; 
2. CARLING, spol. s. r. o., IČ: 454 77 680, Hviezdoslavova 51, 627 00 Brno; 
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- nabídková cena automobilu 439 280,- Kč; 
3. Autocentrum BUPI, s. r. o., IČ: 639 06 198, Loket – Brzotice 45, 257 65 Čechtice, okres Benešov; 
- nabídková cena automobilu 475 774,- Kč; 
 
Nejvýhodnější nabídku předložila firma OPPORTUNITY, spol. s. r. o., která nabídla užitkový automobil 
značky Renault Trafic Furgon v ceně 414.879,- Kč. 
Zajišťující příspěvková organizace předkládá radě města protokol o otevírání obálek a kontrolu 
úplnosti nabídek k rozhodnutí o přidělení zakázky. 
 
Přílohy: 
Výpisy z obchodního rejstříku přihlášených zájemců 
Protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – nemáme předloženu zprávu hodnotící komise. Hodnotící komise není sestavena 
podle směrnice. Žádá, aby komise měla vždy minimálně 5 členů a předložených nabídek bylo 
minimálně 5. 
Ing. O. Štarha – požaduje, aby byl vůz v bílé barvě. 
 
Přijaté usnesení: 376/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě a přiděluje 

zakázku „MŠ Kuřim – Dodávka osobního automobilu na rozvoz stravy“ právnické 
osobě OPPORTUNITY, spol. s. r. o., IČ 440 15 208, se sídlem Durďákova 47, 613 
00 Brno, v ceně 414.879,- Kč vč. DPH a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy. 

Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (Ing. D. Sukalovský,  PaedDr. D. Holman), nep řítomen 1 (Mgr. 
A. Zimmermannová). 
 
 
 

2. Jitka Ondr ůšová – žádost o splátkový kalendá ř 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Jitka Ondrůšová, trvale bytem xxxxxxxxxxx 679 21 Černá Hora, IČ 72364441, byla s paní 
Romanou Slaninovou společným nájemcem nebytového prostoru umístěného v I. nadzemním podlaží 
Kulturního domu Kuřim, a to místnosti o velikosti 25 m2, kde provozovala kosmetické, masérské, 
rekondiční a regenerační služby. Nájemní smlouva č. 2009/O/0043 byla uzavřena dne 9. 10. 2009 na 
dobu neurčitou. Dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě se novým společným nájemcem stala od 1. 1. 2012 
paní Jitka Ondrůšová. 
Dle výpočtového listu platného od 1. 1. 2012, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy, mají 
společní nájemci zaplatit pronajímateli čtvrtletně částku xxxxxxx,- Kč za nájemné a zálohy na služby 
spojené s užíváním předmětného nebytového prostoru. Paní Slaninová má svou polovinu nájemného 
a záloh na služby uhrazenou. 
Paní Jitka Ondrůšová však neuhradila nájemné a zálohy na služby za I. ani za II. čtvrtletí letošního 
roku. Celkem tedy dluží částku xxxxxxxx,- Kč. Dne 3. 5. 2012 poslal OF paní Ondrůšové upomínku, 
kterou dne 7. 5. 2012 převzala. Dne 19. 6. 2012 požádala paní Ondrůšová o uzavření splátkového 
kalendáře, na jehož základě by byl umořován její dluh na nájemném a zálohách na služby. Paní 
Ondrůšová navrhuje vzhledem ke svým finančním možnostem splátky ve výši xxx,- Kč/měs, tj. 29 
splátek. 
OMP doporučuje schválení splátkového kalendáře s tím, že pokud nebude ze strany paní Ondrůšové 
dodržován, dojde k jeho zrušení a dluh bude vymáhán soudní cestou.  
RM na své schůzi dne 9. 5. 2012 schválila pod č. usn. 210/2012 ukončení nájemní smlouvy 
č. 2009/O/0043, jejímž předmětem je nájem nebytového prostoru umístěného v I. nadzemním podlaží 
Kulturního domu Kuřim s paní Romanou Slaninovou a paní Jitkou Ondrůšovou, a to dohodou ke dni 
30. 6. 2012, takže nárůst dlužné částky nehrozí. 
Zastupitelstvo města se touto žádostí zabývalo na svém zasedání dne 26. 6. 2012, avšak navržené 
usnesení bylo staženo z projednání a OMP byl uložen úkol dojednat min. splátku na xxxxx,- Kč/měs. 
 
OMP následně zkontaktoval paní Ondrůšovou a dohodl zvýšení měsíční splátky na xxxxx,- Kč, tj. 15 
splátek. Ve smyslu § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou 
splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se 
splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 558 obč. zákoníku. 
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Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – kdo byl povinný platit? 
Mgr. P. Kavka – smlouva je uzavřena pro každou nájemnici zvlášť. 
 
Přijaté usnesení: 377/2012 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Jitkou 

Ondrůšovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Černá Hora, IČ 72364441, jehož 
prostřednictvím bude uhrazen dluh na nájemném a zálohách na služby spojených 
s užíváním nebytového prostoru (kosmetický salon) umístěného v I. nadzemním 
podlaží objektu č. p. 902 na ul. nám. Osvobození v Kuřimi (KD Kuřim) ve výši 
xxxxxx,- Kč. Splátka bude ve výši xxxxx,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

3. Štěpánek Richard – nájemní smlouva 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Jarmila Chrástová a pan Richard Štěpánek jsou společnými nájemci (babička x vnuk) obecního 
bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve II. NP bytového domu č. xxxxxxxxxxx v ul. xx 
xxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 1801, 1802 a 1803 vše v k. ú. Kuřim. Smlouva o společném nájmu 
bytu byla uzavřena dne 9. 7. 2003 na dobu neurčitou. 
RM na své schůzi dne 8. 2. 2012 schválila pod č. usn. 50/2012 společným nájemcům výpověď nájmu 
bytu. Povinnost vyklidit byt měli do 31. 5. 2012. 
Dne 30. 5. 2012 požádal pan Richard Štěpánek o výměnu bytu č. xxxxxx, 2+1, v ul. xxxxxxxxxx za 
menší, kde by byl nájemcem pouze on. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26. 6. 2012 pod 
č. usnesení 1106/2012 přidělilo panu Štěpánkovi byt č. xx, který je umístěn v bytovém domě č. p. xxx 
v ul. xxxxxxxxxxx, Kuřim a doporučilo RM schválení uzavření nájemní smlouvy s podmínkou úhrady 
částky min. ve výši xxxxxx,- Kč před podpisem nájemní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 378/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt 

č. xxxxxxx umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxx v ul. 
xxxxxxxxxx, Kuřim, panu Richardu Štěpánkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim, na dobu určitou tří měsíců s podmínkou úhrady částky xxxxxx,- Kč před 
podpisem nájemní smlouvy. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

3.1. Smlouva o správ ě nebytového prostoru 
(Přílohy č. 3, 3A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim má se stavebním družstvem Květnice, se sídlem Tišnov, Brněnská 150 uzavřenou 
smlouvu o správě nebytového prostoru č. 1007/15 umístěného v bytovém domě č. p. 1007 na ul. 
Popkova v Kuřimi. Smlouva byla uzavřena dne 23. 8. 2010 s účinností od 1. 1. 2010. Předmětem 
smlouvy je zajištění úhrady do fondu oprav pro společné prostory domu č. p. 1007, v jehož části se 
nachází nebytový prostor Městské knihovny Kuřim. 
Ve zmiňovaném prostoru je regionální oddělení a úhrada dle smlouvy je prováděna z dotace na 
regionální činnost. 
Dne 18. 6. 2012 obdržel OMP od bytového družstva Květnice informaci, že od 1. 1. 2012 přešel bytový 
dům č. p. 1007 do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1007 v Kuřimi, 
IČ 29306574. Je proto nutné přepracovat Smlouvu o správě nebytového prostoru. Dojde pouze ke 
změně smluvní strany. Příspěvek do fondu oprav zůstává stejný ve výši 320,- Kč/měsíčně. 
 
Příloha A - smlouva o správě nebytového prostoru. 
 
Přijaté usnesení: 379/2012 - RM  schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kuřim a Společenstvím 

vlastníků jednotek pro dům č. p. 1007 v Kuřimi, se sídlem Popkova 1007, Kuřim, 
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IČ 29306574, jejímž předmětem je správa nebytového prostoru č. 1007/15 na ul. 
Popkova v Kuřimi. Příspěvek do fondu oprav činí 320,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

3.2. Ludmila Franková – žádost o splátkový kalendá ř 
(Přílohy č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková)  
 
Paní Ludmila Franková byla nájemcem obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve III. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 1830 
a 1831 vše v k. ú. Kuřim. RM na své schůzi dne 20. 6. 2012 pod č. usn. 335/2012 schválila ukončení 
nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 6. 2012. 
Paní Franková měla v poslední době potíže s řádným placením nájmu. Od prosince 2011 zaplatila 
pouze jeden nájem, a to za měsíc leden 2012. Ke dni 31. 5. 2012 dlužila částku na nájemném 
a zálohách na úhradu za služby xxxxxx,- Kč (dle podkladů od správce bytu – Správa bytů Kuřim, 
s.r.o.). 
Dne 20. 6. 2012 požádala paní Franková o uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného 
nájemného. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx,- Kč. Poplatek z prodlení bude řešen samostatně 
až po zaplacení jistiny. V současné době nelze jeho přesnou výši vyčíslit. 
 
Ve smyslu § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti 
kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým 
kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 558 obč. zákoníku. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – kdy paní Franková oznámila, že má problémy s placením nájemného? 
Mgr. P. Kavka – jakmile jsme se dozvěděli, že má problémy, domluvili jsme se, že ukončí nájem 
dohodou. 
 
Přijaté usnesení: 380/2012 - RM  schvaluje  uzavření splátkového kalendáře s paní Ludmilou 

Frankovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném za byt č. xxxxx umístěný ve III. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxx ve výši xxxxxx,- Kč. Výše splátek bude činit 
částku xxxxx,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

3.3. Manželé Sadílkovi – žádost o splátkový kalendá ř 
(Přílohy č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Emil a Miluše Sadílkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jsou společnými nájemci 
obecního bytu č. xxxxx 2+1, umístěného ve III. NP bytového domu č. p. xxxxxxxxx na ul. xxxxxxxx 
v Kuřimi. Dne 22. 9. 2011 jim byla zaslána výpověď nájmu bytu, kterou převzala pouze paní Sadílková 
dne 5. 10. 2012. Dne 10. 1. 2012 zaslal OMP společným nájemcům výzvu k vyklizení bytu do 31. 1. 
2012, tuto však společní nájemci nepřevzali a zásilku si ve stanovené lhůtě nevyzvedli. Po uplynutí 
výpovědní lhůty byt nevyklidili a nepředali zpět pronajímateli. 
Dne 27. 2. 2012 zaplatili manželé Sadílkovi částku xxxxxxx,- Kč. Dle podkladů od správce bytu 
(Správa bytů Kuřim) dluží ke dni 30. 4. 2012 částku xxxxxxx,- Kč + poplatek z prodlení. Jejich platební 
morálka není dobrá, v roce 2012 neuhradili nájemné a služby spojené s užíváním předmětného bytu 
za měsíce leden, únor a duben. OMP proto navrhl do schůze RM dne 20. 6. 2012 podání žaloby na 
vyklizení předmětného bytu. RM tuto situaci projednala osobně s pí Sadílkovou a výsledkem byla její 
žádost o uzavření splátkového kalendáře. O usnesení na vyklizení bytu nebylo hlasováno. Paní 
Sadílková navrhuje měsíční splátku xxxxx,- Kč. Poplatek z prodlení bude řešen samostatně až po 
zaplacení jistiny. V současné době nelze jeho přesnou výši vyčíslit. 
 
Ve smyslu § 85 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti 
kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým 
kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 558 obč. zákoníku. 
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Přijaté usnesení: 381/2012 - RM  schvaluje  uzavření splátkového kalendáře s manž. Emilem 
a Miluší Sadílkovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím 
bude splacen dluh (jistina) na nájemném za byt č. xxxxxxxx umístěný ve III. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxx ve výši xxxxxx,- Kč. Výše 
splátek bude činit částku xxxxx,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

3.4. Manželé Pijakovi – pronájem sklepní kóje 
(Přílohy č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
V I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na Královkách v Kuřimi je umístěn 
nebytový prostor č. 894/12 o výměře 63,20 m2 sloužící jako kryt CO. Vlastníkem tohoto nebytového 
prostoru je Město Kuřim. 
Prostor je rozdělen na několik sklepních kójí. Jednu sklepní kóji má v nájmu pan Josef Svítil, který je 
vlastníkem bytové jednotky č. xxxxxx. Dne 25. 6. 2012 požádali manželé Ing. Vladimír a Ivana Pijakovi 
– vlastníci bytové jednotky xxxxxxx – o pronájem sklepní kóje o výměře 1,0 m2 přináležející k bytu 
č. xxxxx. Výše nájmu byla stanovena na symbolickou částku 1,- Kč (usn. RM č. 203/97 ze dne 
9. 5.1997). 
OMP doporučuje vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na pronájem části 
předmětného nebytového prostoru. Nájemné doporučujeme 20,- Kč/rok 
 
Přijaté usnesení: 382/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 894/12 

o výměře 1,0 m2 umístěného v I. PP bytového domu č. p. 894, 895 na ul. Na 
Královkách v Kuřimi manželům Ing. Vladimíru a Ivaně Pijakovým, trvale bytem xx 
xxxxxxxxxxxx, Kuřim, na dobu určitou (do doby využití prostoru krytu CO k účelu, 
k jakému byl zbudován) za nájemné 20,- Kč/rok. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

3.5. Pořadník č. 31 žadatelů o pronájem obecního bytu 
(Příloha č. 3, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Volný obecní byt se do nájmu přiděluje v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Kuřimi ze dne 
18. 10. 1999 č. 9/1999, o volných bytech v majetku Města a bytových náhradách (dále jen „vyhláška 
o volných bytech“), podle aktuálního pořadníku. Pořadník se sestavuje na základě „Žádostí 
o pronájem bytu nebo o bytovou náhradu od Města Kuřimi“ (dále jen „žádost o byt“). V žádosti o byt 
žadatel vyplní dotazník sestavený radou města, ve kterém uvede skutečnosti rozhodné pro posouzení 
jeho bytové potřebnosti. Do pořadníku jsou zařazováni žadatelé, kteří dosáhnou bodového hodnocení 
min. 7 bodů. Vzhledem k tomu, že tohoto počtu bodů dosahuje v poslední době malé procento 
žadatelů a vzhledem k projednání přidělení bytu na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 15. 5. 
2012, navrhuje OMP snížit hranici na 6 bodů. Do pořadníku by se tak dostalo více žadatelů a byty, 
které se hůře obsazují, by mohly být obsazeny. 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 31 na pronájem obecních bytů dle Obecně 
závazné vyhlášky města Kuřimi č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
 
Příloha B – pořadník č. 31 
 
Přijaté usnesení:  383/2012 - RM schvaluje  pořadník č. 31 na pronájem obecních bytů dle obecně 

závazné vyhlášky města Kuřimi ze dne 18. 10. 1999 č. 9/1999, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách a stanovuje minimální bodové hodnocení 
pro zařazení do pořadníku na 6 bodů. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
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3.6. Bulva Jozef – žádost o splátkový kalendá ř 
(Přílohy č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Jozef Bulva je nájemcem obecního bytu č. xxxxxxx o velikosti 1+1, s příslušenstvím, který je 
umístěn ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxx na ul. xxxxxxxx na pozemku parc. č. 
382/3 vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou dne 22. 9. 2011. 
Pan Bulva žil v bytě se svou matkou, která dne 15. 8. 2011 zemřela. Od té doby pan Bulva neplatil 
nájemné a zálohy na úhradu za služby. Dne 8. 2. 2012 požádal OMP Úřad práce ČR, pobočku Kuřim, 
aby doplatek na bydlení za pana Bulvu hradil přímo na účet správce bytu (INVESTSERVIS RK s.r.o.). 
Za období 09/2011 – 04/2012 však vznikl dluh na nájemném a zálohách na služby, který ke dni 30. 4. 
2012 činí částku xxxxxxx,- Kč + poplatek z prodlení. 
Dne 2. 7. 2012 požádal pan Bulva o uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného. 
Navrhuje měsíční splátku ve výši xxx,- Kč. OMP požádá opět Úřad práce ČR o úhradu měsíční splátky 
přímo na účet správce bytu. 
 
Ve smyslu § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti 
kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým 
kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 558 obč. zákoníku. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, jestli je pan Bulva nájemce bytu? 
Mgr. P. Kavka – získal nájem přechodem nájmu bytu. 
 
Přijaté usnesení: 384/2012 - RM  schvaluje  uzavření splátkového kalendáře s panem Jozefem 

Bulvou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen 
dluh (jistina) na nájemném za byt č. xxxxxxx umístěný ve III. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. xxxx ve výši xxxxx,- Kč. Výše splátek bude činit částku xxx,- 
Kč/měs. 

Hlasováno: pro 4, proti 1 (Z. K říž), nepřítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

4. Město Ku řim a OKNOSTYL group s.r.o. – smlouva o právu 
k provedení stavby 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Jednatel obchodní firmy OKNOSTYL group s.r.o. Ladislav Horčica požádal o souhlas se stavbou 
„Rodinné domy Kuřim, ul. Kout, parc. č. 70, 71, 72/1 – objekt komunikace“ dále jen stavba. Jedná se 
o napojení stávající komunikace na novou komunikaci pro tři nové rodinné domy na ul. Kout. Stavbou 
bude dotčený i pozemek města - parc. č. 66/1 v k. ú. Kuřim – viz příloha A a B. 
Pro další stavební řízení je nutné uzavřít „Smlouvu o právu k provedení stavby“. OMP předkládá radě 
města návrh smlouvy, která byla projednána a odsouhlasena s OIRR – viz příloha C. 
Jelikož stavbou se buduje příjezd k novým RD z místní komunikace, doporučuje OMP uzavřít smlouvu 
bez poplatku, stejně jako s panem Smejkalem, viz usn. RM č. 437/2001 ze dne 20. 9. 2011 (ul. Kout). 
 
Příloha A, B – situace 
Příloha C – smlouva o právu provedení stavby 
 
Z jednání odešel v 14,19 hod. PaedDr. D. Holman. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – koho bude komunikace po dokončení? Kdo bude zajišťovat údržbu? 
Ing. D. Sukalovský – jedná se o jejich stavbu na jejich pozemku. Zatím toto nemusíme řešit. 
 
Přijaté usnesení: 385/2012 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ s firmy 

OKNOSTYL group s.r.o. se sídlem Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ 27689719, dle 
přílohy C. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomni 2 (PaedDr. D. Holman, Mgr. A. Zimmermannová) . 
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5. Zprost ředkování obchodu s el. energií a plynem na 
Českomoravské komoditní burze Kladno – výb ěr dohodce 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 25. 6. 2012 proběhlo výběrové řízení na dohodce, který pro město Kuřim zprostředkuje obchody 
s el. energií a plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno. 
OMP obeslal všechny tři známé dohodce, všichni podali své nabídky. 
1.) FIN-servis, a.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, Kladno, IČ: 26439573 – 63.000,- Kč 
2. PROSPEKSA, a.s., se sídlem Neklanova 152/44, Praha, IČ: 26421542 – 85.200,- Kč 
3.) MM TRADER CZ, a.s., se sídlem Arbesova 492, Kladno, IČ: 26419521 – 78.000,- Kč 
 
Vzhledem k tomu, že jediným hodnotícím kritériem byla cena, doporučuje hodnotící komise uzavřít 
„smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů“ s firmou FIN-servis, a.s., se sídlem Dr. 
Vrbenského 2040, Kladno, IČ 26439573, za smluvní odměnu ve výši 63.000,- Kč včetně DPH. Tato 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2012. Současně se smlouvou je nutné podepsat 
i plné moci, na jejichž základě bude dohodce na burze vystupovat jménem města. 
Součástí nabízené ceny nejsou burzovní poplatky. Ty budou hrazeny zvlášť podle platného ceníku 
komoditní burzy a jsou odvislé od výše uzavřených obchodů. 
 
Do následující rady města bude ještě předložena smlouva o společném postupu, jejímiž stranami 
budou příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které odebírají el. energii a plyn pro potřeby 
města. 
 
Příloha – návrh „smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů“ 
 
Na jednání se dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
Přijaté usnesení: 386/2012 - RM schvaluje  uzavření „smlouvy o zprostředkování burzovních 

komoditních obchodů“ s firmou FIN-servis, a.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 
Kladno, IČ 26439573, za smluvní odměnu ve výši 63.000,- Kč vč. DPH, jejímž 
předmětem je nákup el. energie a plynu na Českomoravské komoditní burze 
Kladno. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

8. Petice na z řízení jednosm ěrného provozu na ulici Jungmannova 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, 8D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Dne 24. 5. 2012 obdržel Městský úřad Kuřim petici obyvatel Kuřimi, ve které žádají o vybudování 
jednosměrné komunikace na ulici Jungmannova. Vzhledem k okolnosti, že petice nesplňovala 
formální náležitosti stanovené v čl. 2 přílohy č. 1 „Pravidel pro přijímání a vyřizování petic“, byl 
zástupce petičního výboru pan Rostislav Schmid vyzván k doplnění chybějících údajů. Ve stanovené 
lhůtě se však nedostavil. I přes tyto drobné formální nedostatky bylo rozhodnuto, že petice bude 
postoupena k dalšímu projednání. 
 
Petice byla předána k vyjádření na odbor dopravy a k projednání komisi dopravy. Odbor dopravy 
i komise dopravy nedoporučily vybudování jednosměrné ulice na ulici Jungmannova. Komise dopravy 
doporučila řešit systém jednosměrek v odborné studii. Na základě tohoto vyjádření byla zpracována 
odpověď petičnímu výboru, je předložena v příloze. 
 
Příloha č. 1: Text petice 
Příloha č. 2: Vyjádření odboru dopravy 
Příloha č. 3: Vyjádření komise dopravy 
Příloha č. 4: Odpověď na petici o vybudování jednosměrného provozu na ulici Jungmannova 
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Přijaté usnesení: 387/2012 - RM souhlasí se zněním odpovědi na Petici o vybudování 
jednosměrného provozu na ulici Jungmannova. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

9. Výjimky z dopravního zna čení 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim, obdržel žádost právnické osoby HERBASTAR spol. s r.o, 
Moravské Knínice 90, 664 34 Kuřim, IČ 47915951, zastoupená Ing. Dobromilem Veselým, jednatelem 
společnosti (dále jen žadatel) o povolení výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka Srpek a o výjimku 
ze zákazu vjezdu na komunikaci do Podlesí přes retenční nádrž. V souladu se zákonem bylo známým 
účastníkům oznámeno zahájení řízení. 
Žadatel doložil kladné stanovisko Policie české republiky, DI Brno-venkov, Rybářská 17. 
Podrobnosti o žadateli a důvodech jsou uvedeny v příloze. 
 
Příloha č.: Přehled vozidel žadatele a důvodů pro povolení výjimky z dopravního značení 
 
Přijaté usnesení: 388/2012 - RM  schvaluje  žadateli HERBASTAR spol. s r.o, Moravské Knínice 90, 

664 34 Kuřim, IČ 47915951, povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových 
vozidel u rybníka Srpek a dále na komunikaci do Podlesí přes retenční nádrž. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

11. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 11, 11A, 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 2. 7. 2012 podal pan Stanislav Holub bytem xxxxxxxxxxxx 691 46 Ladná žádost o umístění 
reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, na nám. 1. května. Reklamní tabuli 
v počtu 1 ks žádal umístit od 15. 7. 2012 do 31. 12. 2012. Celková cena činí 1980,- Kč (s DPH). 
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 389/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, s panem Stanislavem Holubem, bytem 691 46 
Ladná, IČ 44131062. Reklamní tabule v počtu 1 ks bude umístěna v rozsahu 
1 pole na dobu od 15. 7. 2012 do 31. 12. 2012 za cenu 1.980,- Kč. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

12. Vyčlení částky na projektovou dokumentaci revitaliza čních 
opat ření u rybníka Srpek 
(Příloha č. 12, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Usnesením RM č. 267/12 bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro 
A)„Revitalizace toku a nivy Lu čního potoka“ B) „Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou 
doprovodné zelen ě“ a administraci žádosti v Operačním programu životní prostředí. Na základě 
zhodnocení získaných nabídek byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka firmy ATELIER FONTES, 
s.r.o., se sídlem Křídlovická 314/19, 603 00 Brno, IČ 63 48 64 66, se kterou byla na základě usnesení 
RM č.295/2012 uzavřená smlouva. Vysoutěžená částka 290.160,- Kč bude hrazena z kapitoly 
„Projekty a studie“. Protože za plnění smlouvy odpovídá odbor životního prostředí a ne správce 
kapitoly Projekty a studie, žádáme o vyčlenění částky 291.000,- Kč z této kapitoly. 
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Přijaté usnesení: 390/2012 - RM souhlasí s vyčleněním částky 291.000,- Kč na vytvoření projektové 
dokumentace k revitalizačním opatřením v okolí rybníka Srpek z ORG 1008 
000 000 Studie a projekty. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

13. Zápis z jednání komise dopravy dne 25. 6. 2012 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 25. 6. 2012. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 25. 6. 2012 
 
Přijaté usnesení: 391/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání komise dopravy ze dne 25. 6. 

2012 a nedoporučení v bodě č. 5 a schvaluje  body č. 1, 2, 3, 4, dle zápisu 
v příloze. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

14. Zápis komise stavební ze dne 27. 6. 2012 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 27. 6. 2012 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 

• „Přestavba objektu Kuřim, ul. Nerudova“ 
• „Komunikace a inženýrské sítě – Průmyslová zóna McM tools“ 
• Žádost KS o předložení postupu prací na řešení dopravy v místě areálu bývalého Státního 

statku, hřbitov, křižovatka směr Jinačovice. 
• Žádosti k výstavbě rodinných domů a drobných staveb 

Příloha: zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 392/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání Komise stavební ze dne 27. 6. 

2012 v bodech č. 4, 5, 6, 10 a schvaluje  body č. 1., 2, 3, 7, 8, 9. 
Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

15. Podnikatelský obolus 2012 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Dne 2. 7. 2012 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, pan MUDr. Petr Chladil a uplatnil na 
předepsaném tiskopise podnikatelský OBOLUS v celkové výši 5.095,- Kč. Tuto částku určil pro 
Základní uměleckou školu, Kuřim, okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci, na nákup hudebních 
nástrojů. Účel odpovídá Programu podnikatelský obolus 2012, proto doporučujeme tento 
podnikatelský obolus schválit. 
 
Finančně kryto z ORG: 9048000000 
Odčerpáno: 13.196,- Kč 
Zbývá k čerpání: 56.804,- Kč 
 
Příloha č. 1: tiskopis podnikatelského obolu 
Příloha č. 2: návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 393/2012 - RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na uplatněný podnikatelský 

OBOLUS ve výši 5.095,- Kč pro Základní uměleckou školu, Kuřim, okres Brno-
venkov, příspěvkovou organizaci na nákup hudebních nástrojů. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
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16. Výměna oken v obecních bytech – zakázka m ěsta č. C-OMP-
2012-002 
(Přílohy č. 16, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
OMP v současné době realizuje veřejnou zakázku města s názvem „Výměna oken v obecních 
bytech“. Smlouva o dílo se společností A+BX OKNA, s.r.o. byla uzavřena dne 23. 5. 2012. Uzavření 
této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. 219/2012 ze dne 9. 5. 2012. Jediným hodnotícím 
kritériem byla cena díla. 
Společnost A+BX OKNA s.r.o. ihned po podpisu zahájila výrobu oken, jelikož termín pro předání 
dokončeného díla byl ve smlouvě stanoven do 29. 6. 2012. Dle informací od tech. zástupce 
zhotovitele, paní Světlíkové, začala společnost s výměnou oken dne 18. 6. 2012. 
Ve čtvrtek 21. 6. 2012 zavolala před 9 hodinou paní Krejčová, nájemce bytu č. 1124/5, že jí slíbili 
výměnu oken ráno a zatím nikdo nepřijel. Tudíž paní Krejčová neodcházela z bytu a čekala, kdy 
zhotovitel přijede. OMP zkontaktoval zástupce zhotovitele a ten následně zjistil, že pracovníci se 
k paní Krejčové dostanou až kolem 15 hodiny. V pátek 22. 6. 2012 dopoledne paní Janoušková 
navštívila paní Krejčovou doma a zjistila, že pracovníci nastoupili a okna vyměňují. 
Dále v pátek 22. 6. 2012 navštívila paní Janoušková pana Vinklera, nájemce bytu č. 1106/6 a zjistila, 
že okna jsou vyměněna a pracovníci již zapravují zdi. Vše zapravit v pátek nestihli a v úterý 26. 6. 
2012 při následné kontrole paní Janoušková zjistila, že by k panu Vinklerovi měli přijet právě v úterý. 
Pan Vinkler ve středu telefonoval, že je vše v pořádku. U tohoto bytu však pracovníci v pátek 
neodvezli vybouraná okna pryč a ta zůstala stát opřená venku o zeď až do následujícího úterý. 
Ve středu 27. 6. 2012 přišla na OMP paní Ševčíková, nájemce bytu č. 840/1 s tím, že jí okna vyměnili 
už v pondělí 18. 6. 2012. Od té doby k ní nikdo nepřijel okna zapravit a ani se nikdo neozval. 
V zaměstnání si dohodla dovolenou na dva dny – 18. 6. – 19. 6. v domnění, že během těchto dvou 
dnů se vše zvládne zrealizovat. Jelikož pracuje jako zdravotní sestra v ordinaci, není jednoduché 
dohodnout si ze dne na den dovolenou. Po zkontaktování paní Světlíkové bylo dohodnuto, že ve 
čtvrtek přijedou pracovníci práci dokončit. V pátek OMP obdržel od paní Ševčíkové informaci, že 
zhotovitel chybně zaměřil parapety a cca 3 týdny bude trvat, než parapety dodají. 
Dne 3. 7. 2012 telefonovala paní Velecká, nájemce bytu č. 906/3, že dnes se bude předávat 
zhotovené dílo a podepisovat protokol, ale ještě také nemá vše dokončeno. 
Dnes, tj. 3. 7. 2012, bude zhotovitel zástupci objednatele předávat dokončené dílo v jednotlivých 
bytech. 
 
 
 

18. Souhlas m ěsta do územního řízení 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Ing. Lubomír Malík jednatel firmy Moravská stavební – INVEST, a.s., se sídlem Koliště 1912/13, 
Brno, IČ 25544756 (dále jen stavebník nebo MSI) požádal při osobním jednání dne 3. 7. 2012 
o vydání souhlasu města jako vlastníka dotčených pozemků do územního řízení vedeného 
v souvislosti s plánovanou výstavbou 4 bytových domů v lokalitě Díly za Sv. Janem na pozemcích 
p. č. 2642/58 a p. č 2642/59, k. ú. Kuřim. 
Při výstavbě parkovišť budou částečně dotčeny pozemky města a to p. č. 4954/2 a p. č. 4949, k. ú. 
Kuřim  (viz. příloha). Pan Malík navrhl městu směnu pozemků bez cenového vyrovnání, kdy město 
získá plochy zeleně a chodníků o celkové výměře cca 1.367 m2 a samo poskytne plochu o výměře cca 
102 m2 právě na budování parkovišť. Tato majetková transakce bude ovšem dle zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích projednávána a rozhodnuta v zastupitelstvu města. Ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon postačí pro účely územního řízení i souhlas vlastníka pozemků, který může vydat 
i rada města. Platnost pravomocného územního rozhodnutí je dva roky, pokud stavební úřad 
v odůvodněných případech nestanoví delší lhůtu. Pokud během této lhůty není vydáno stavební 
povolení, územní rozhodnutí pozbývá platnosti. Stavebník sice může podat odůvodněnou žádost 
o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, ale na prodloužení není právní nárok a účastníci mohou 
opětovně podat námitky a připomínky. 
K žádosti o stavební povolení musí už stavebník bezpodmínečně dodat smlouvy, které ho opravňují 
ke stavbě na cizím pozemku. Pokud tak neučiní, nelze stavební povolení vydat. 
Závěry jednání ze dne 3. 7. 2012: 
- směny pozemků proběhnou bez cenového vyrovnání 
- stavebník zřídí veškerá věcná břemena pro vedení sítí ve prospěch města bezúplatně 
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- stavby chodníků budou převedeny na město za symbolickou částku 
- MSI uzavře s městem nájemní smlouvu, jejímž předmětem bude pozemek p. č. 2642/6, k. ú. Kuřim, 
na němž bude vybudováno dětské hřiště. Doba nájmu bude 20 let a nájemné bude pouze symbolické. 
- MSI prodá městu v případě jeho zájmu nebytový prostor o výměře cca 100 – 120 m2 v přízemí za 
pořizovací cenu. Mělo by v něm být umístěno mateřské centrum. 
- retenční nádrž bude umístěna v pozemku města, ale město nebude jejím vlastníkem 
- MSI poskytne pro veřejné parkování 9 parkovacích míst v současné zástavbě a 4 u nově 
budovaných domů 
- MSI se pokusí vyjednat s PČR ještě tři parkovací stání navíc u plánovaných domů 
 
Příloha – koordinační situace 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – ohlásil střet zájmu, proto nebude hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 394/2012 - RM souhlasí s umístěním stavby parkovišť na pozemcích p. č. 4954/2 

a p. č. 4949 vše k. ú. Kuřim. Souhlas se uděluje žadateli Moravská stavební – 
INVEST, a.s., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČ 25544756, pro účely územního 
řízení stavby „Bytové domy Sv. Ján“. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Ing. O. Štarha), nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
 
 
 

19. Město Ku řim, Brn ěnské vodárny a kanalizace, a.s. a Moravská 
stavební – INVEST, a. s., z řízení věcného b řemene – stavba 
prodloužení splaškové kanalizace v lokalit ě Díly za sv. Janem 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, 19C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Usnesením Zastupitelstva města Kuřimi č. 1208/2001 ze dne 19. 11. 2001 bylo mimo jiné schváleno 
bezúplatné nabytí stavby – prodloužení kanalizačního řadu DN 300 kamenina v ul. Rozdělovací, 
vybudované v rámci výstavby rodinného domu č. p. 1728 v ulici Rozdělovací z vlastnictví investorů 
(manž. Strážnických) do majetku města – viz příloha A. 
Podmínkou předání kanalizační stoky do provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je zřízení 
věcného břemene na pozemku, parc. č. 4489 v k. ú. Kuřim, která není ve vlastnictví města Kuřimi. 
Pozemek parc. č. 4489 v k. ú. Kuřim je ve vlastnictví Moravské stavební – INVEST, a.s. 
Za účelem zřízení věcného břemene byl vyhotovený GP č. 2780-28/2012 - viz příloha B. 
OMP překládá RM ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene, kdy 1. oprávněný je město 
Kuřim (jako vlastník kanalizace) a 2. oprávněný jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (jako 
provozovatel kanalizace) – viz příloha C. 
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese město 
Kuřim. 
Příloha A – situace 
Příloha B – GP č. 2780-28/2012 
Příloha B – smlouva 
 
Přijaté usnesení : 395/2012 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, se 

sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného 
a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 
254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve 
věci „uložení a provozu splaškové kanalizace“ dle GP č. 2780-28/2012 na 
pozemku parc. č. 4489 v k. ú. Kuřim, která je ve vlastnictví Moravské stavební – 
INVEST, a.s. se sídlem Koliště 1912 PSČ 602 00 Brno, IČ 25544756. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení 
ponese město Kuřim. 

Hlasováno: pro 5, nep řítomen 1 (Mgr. A. Zimmermannová). 
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22. Různé 
PaedDr. D. Holman – žádá do drobných investičních akcí zapojit cestu v horní části ul. Jánská a tímto 
se zabývat. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14,41 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. O. Štarha 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 11. 7. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 3. 7. 2012 
2   Jitka Ondrůšová – žádost o splátkový kalendář 
3, 3A, 3B  Štěpánek Richard – nájemní smlouva 

Smlouva o správě nebytového prostoru 
Ludmila Franková – žádost o splátkový kalendář 
Manželé Sadílkovi – žádost o splátkový kalendář 
Manželé Pijakovi – pronájem sklepní kóje 
Pořadník č. 31 žadatelů o pronájem obecního bytu 
Bulva Jozef – žádost o splátkový kalendář 

4, 4A, 4B, 4C  Město Kuřim a OKNOSTYL group s.r.o. – smlouva o právu k provedení stavby 
5 Zprostředkování obchodu s el. energií a plynem na Českomoravské komoditní 

burze Kladno – výběr dohodce 
6, 6A Výzva k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost – smlouva o dílo 
7, 7A, 7B Rozhodnutí o přidělení zakázky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace: „MŠ Kuřim – Dodávka osobního 
automobilu na rozvoz stravy“ 
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8, 8A, 8B, 8C, 8D Petice na zřízení jednosměrného provozu na ulici Jungmannova 
9, 9A   Výjimky z dopravního značení 
10, 10A Návrh na zrušení vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č.1/2009/RM 

„o veřejných zakázkách města Kuřimi“ a vyhlášení směrnice nové - „ 
Směrnice Rady Města Kuřimi č. 1/2012/RM o zadávání veřejných zakázek“ 

11, 11A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
12 Vyčlení částky na projektovou dokumentaci revitalizačních opatření u rybníka 

Srpek 
13, 13A   Zápis z jednání komise dopravy dne 25. 6. 2012 
14, 14A   Zápis komise stavební ze dne 27. 6. 2012 
15, 15A, 15B  Podnikatelský obolus 2012 
16   Výměna oken v obecních bytech – zakázka města č. C-OMP-2012-002 
17, 17A – 17F Výběrové řízení „Umělý povrch v nafukovací hale - Kuřim“ - zahájení 

zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
18, 18A   Souhlas města do územního řízení 
19, 19A, 19B, 19C Město Kuřim, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Moravská stavební – 

INVEST, a. s., zřízení věcného břemene – stavba prodloužení splaškové 
kanalizace v lokalitě Díly za sv. Janem 

20, 20A, 20B, 20C Most ev. č. 50-1 v Kuřimi Pod Zárubou - Rozhodnutí o přidělení zakázky 
21, 21A, 21B, 21C Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ 

a zhotovení venkovního hřiště“ 


