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Z á p i s   č í s l o  16/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 30. 5. 2012 v zasedací místnosti 
MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
  Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Omluven:  PaedDr. David Holman  člen rady 
 
Ověřovatel zápisu: Zden ěk K říž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,35 hodin, na zahájení jednání bylo p řítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 23. 5. 2012 
 

2.  Hřbitov – nájemné + služby 
2.1.  Mgr. Ing. Josef Cingroš – rámcová smlouva 
2.2.  Pozemek p. č. 430, k. ú. Kuřim – předkupní právo 
2.3.  Fikar Jindřich – žádost o užívání pozemků 
2.4.  Služby dohodce na komoditní burze 
2.5.  Janečková Monika - výpověď smlouvy 

 
3.  Fialová Věra – dodatek k nájemní smlouvě 
3.1.  GOOD 24 s.r.o. – žádost o úpravy v KD Kuřim 
3.2.  Manželé Bariovi – žádost o uzavření splátkového kalendáře 
3.3.  Jana Padalíková – nájemní smlouva 
3.4.  Manželé Gazsikovi – nájemní smlouva 
3.5.  Aleš Brázda – uzavření nájemní smlouvy 

 
4.  JMP Net, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

rozšíření plynovodu 
 

5.  Kuřim – vstupní byty k sociálnímu bydlení 
 

6.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – GEODIS BRNO, spol. s r.o. 
 

7.  „Periodická údržba veřejného osvětlení v Kuřimi“ - dodatek č. 7 SOD č. 53/2007 
 

8.  Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa - Rozhodnutí 
o přidělení zakázky 

 
9.  Výběrové řízení „MŠ Kuřim – dodávka osobního automobilu na rozvoz stravy“. 

Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
 

10.  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na realizaci projektové dokumentace cyklostezky Kuřim- 
Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. Etapa Kuřim - 
Lipůvka 

 
11.  Výzva k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost 
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12.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
udržování čistoty cyklostezky 

 
13.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

projekt Family Point Kuřim 
 

14.  Žádost o výpůjčku billboardu 
 

15.  Žádost o výpůjčku billboardu 
 

16.  Přechodná úprava provozu 
 

17.  Výjimka z dopravního značení 
 

18.  Kronika města Kuřimi 
 

19.  Zápis komise stavební ze dne 21. 5. 2012 
 

20.  Zpráva o činnosti a hospodaření Městské knihovny Kuřim za rok 2011 
 

21.  Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2011 
 

22.  „Petice za navýšení počtu míst v MŠ Kuřim“ – návrh odpovědi 
 

23.  Smlouva o dílo č. 2012/D/0019 (dle dodavatele: 112421) 
 

24. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250 000,- Kč bez DPH 
Název zakázky: A) „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“  

B) „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné 
zeleně“ 

 
25.  Druhý termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

a návrh kritérií pro přijímání 
 

26.  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
 

27.  Poskytnutí daru dětem mateřské školy a žákům základních škol zřizovaných 
Městem Kuřimí ke „Dni dětí“ 

 
28. GOOD 24 s.r.o. – žádost o zřízení letní zahrádky 

 
29.  Střelnice Kuřim – výsledky geotechnického posouzení a následné aktivity 

 
30. Uzavření Smlouvy o spolupráci s Českým výborem UNICEF a schválení 

prodeje panenek v objektu Wellness Kuřim, ul. Blanenská 1082, Kuřim 
 

31.  VO Na Královkách – Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny 

 
32.  Ceník prací Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim 

 
33.  Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim za rok 2011 

 
34.  Zápis z jednání komise dopravy dne 28. 5. 2012 

 
35.  Žádost o dar na akci „Já a moje rodina“ a „Den dětí v golfovém areálu Kaskáda“ 

 
36.  JUDr. Petr Kocián – rámcová smlouva k vyklizení bytu 

 
37.  Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele 

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace a Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace 
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38.  Reorganizace Městského úřadu Kuřim 
 

39. Zdeněk Scholz, xxxxxxxxxxxxx – žádost o odprodej části pozemku na ul. 
Legionářská 

 
40.  Žádost o rezervaci výkonu pro solární elektrárny na ZŠ Jungmannova a ZŠ 

Tyršova 
 

41.  Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 23. 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 23. 5. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 268/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 23. 5. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2. Hřbitov – nájemné + služby 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval P. Kavka) 
 
Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. provádí správu hřbitova a upozornilo RM na nesoulad 
ve stanovení ceny za služby účtované nájemcům hrobových míst se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách. 
§ 2 odst. 7 citovaného zákona stanoví: 
 
a) za ekonomicky oprávněné náklady považují náklady pořízení odpovídajícího množství 
přímého materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné ostatní přímé 
a nepřímé náklady a náklady oběhu; při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se 
vychází z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto nákladů v obdobných ekonomických činnostech 
s přihlédnutím k zvláštnostem daného zboží, 
b) za přiměřený zisk považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající 
obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který 
zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. 
 
Náklady na údržbu hřbitova činily v roce 2011 částku ve výši 259.271,60 Kč. Výměra, kterou 
zabírají hrobová místa, je podle údajů CTS Kuřim s.r.o. 3.760 m2. Náklady na služby tedy 
navrhujeme ve výši 69,- Kč/m2/rok . Tato částka by měla být každý rok aktualizována podle 
skutečně zjištěných nákladů. 
Výše nájemného z hrobového místa je v současné době též regulovanou položkou. Podle 
věstníku MF je stanovena max. částka pro obce do 25 tis. obyvatel na 20,- Kč/m2/rok. Město 
Kuřim v současné době účtuje pouze 9,- Kč/m2/rok. OMP navrhuje tuto částku zvýšit na 15 – 
17,- Kč/m2/rok (v ceníku nutno uvést konkrétní částku). Průzkumem internetu bylo zjištěno, že 
velké disproporce lze najít u pronájmu ploch v kolumbáriích. Konzultací se Správou hřbitovů 
města Brna, příspěvková organizace dospíváme k závěru, že jde o službu, která není 
regulována. U nájmu kolumbárií však není počítáno s položkou služeb. 
Podle nových cen budou občané platit tyto částky (příklad počítán na nájemné 15,- Kč/m2/rok): 
a) urnový hrob (1,2 m2) – 18 + 82,8 = 100,80 Kč/rok 
b) dvojhrob (5,98 m2) – 89,70 + 412,62 = 502,30,- Kč/rok 
c) kolumbárium (0,2 m2) – 100 – 120,- Kč/rok 
Nájemné za hrobové místo je možné počítat buď podle skutečné výměry, nebo ho lze 
zaokrouhlit, ale vždy směrem dolů. V současné době se pro výpočet používá reálně zabraná 
plocha a OMP doporučuje v této praxi pokračovat. 
Ceník musí být veřejně dostupný, takže je třeba jej umístit do vývěsní skříňky na hřbitově 
a doporučujeme i zveřejnění na webu města. 
 
Příloha A – návrh ceníku 
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Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje cenu za nájemné za hrobové místo – 17,- Kč/m2/rok a za 
kolumbárium 120,- Kč/ rok. 
 
Přijaté usnesení:  269/2012 - RM schvaluje ceník nájmů hrobových míst a služeb na hřbitově 

Kuřim s účinností od 1. 7. 2012 dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2.1. Mgr. Ing. Josef Cingroš – rámcová smlouva 
(Příloha č. 2, 2B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
V souladu s VNITŘNÍ SMĚRNICÍ Rady města Kuřim č. 4/2008 o vymáhání pohledávek města 
Kuřimi zajišťuje OMP výkon rozhodnutí prostřednictvím soudních exekutorů. 
OMP po zkušenostech z minulých let rozděluje pohledávky střídavě mezi dva soudní exekutory, 
a to Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Bohunická 519/24, Brno a JUDr. Petra Kociána, Veveří 125, 
Brno, se kterými úspěšně spolupracuje, a kteří jsou městu Kuřim ochotni vyjít vždy vstříc. Oba 
uvedení soudní exekutoři byli OMP doporučeni ke spolupráci zastupiteli města. 
Dne 23. 4. 2012 schválila rada města novou rámcovou smlouvu s JUDr. Kociánem. Vzhledem 
k tomu, že dne 30. 6. 2012 končí i rámcová smlouva s Mgr. Ing. Josefem Cingrošem 
doporučuje OMP schválení této smlouvy i s tímto exekutorem, aby město mohlo dále rozdělovat 
vymáhání pohledávek mezi dva subjekty a nevytvářelo monopol. Navrhujeme dobu určitou do 
30. 6. 2013. 
V případě jakékoli nespokojenosti s prací exekutora rámcová smlouva nezavazuje město 
k povinnosti nové pohledávky exekutorovi po dobu platnosti smlouvy předávat, pouze deklaruje 
základní povinnosti smluvních stran včetně stanovení výše odměny exekutora za sepsání 
návrhů (max. xxxxx,- Kč včetně DPH) na nařízení exekuce. Tato úhrada je následně 
vyúčtována povinnému. 
 
Příloha B - návrh rámcové smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 270/2012 - RM  schvaluje uzavření „rámcové smlouvy o provedení exekuce“ 

ve věci vymáhání pohledávek Města Kuřimi s Mgr. Ing. Josefem Cingrošem, 
se sídlem Bohunická 519/24, Brno, IČ 63 38 64 61. Smlouva bude uzavřena 
do 30. 6. 2013. 

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

2.2. Pozemek p. č. 430 k. ú. Ku řim – p ředkupní právo 
(Příloha č. 2, 2C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Rada města uložila OMP na své schůzi dne 9. 5. 2012 zadat odborné právní stanovisko ve věci 
možného porušení předkupního práva při převodu pozemku p. č. 430, k. ú. Kuřim, a způsobů 
nápravy. Stanovisko vypracovala Mgr. Andrea Vovesná a je přílohou tohoto příspěvku. 
Doporučením je jednání o výmazu předkupního práva. Otázkou zůstává výše ceny tohoto 
úkonu. 
 
Příloha C – stanovisko AK Golas & Vovesná 
 
 
 

2.3. Fikar Jind řich – žádost o užívání pozemk ů 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 30. 11. 2011 projednávala RM žádost pana Ing. Jindřicha Fikara, trvale bytem xxxxx 
xxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve věci výpůjčky pozemku p. č. 3098 k. ú. Kuřim a nájmu zemědělských 
pozemků (viz usnesení níže) v lokalitě u retenční hráze. 
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O navržených usneseních bylo hlasováno takto: 
 
RM schvaluje záměr na výpůjčku pozemku p. č. 3098, k. ú. Kuřim, panu Jindřichu Fikarovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou 25 - ti let za účelem vybudování parkoviště. 
 
RM schvaluje záměr na pronájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 3062/8, p. č. 3062/9, p. č. 3062/10, p. č. 
3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, p. č. 3062/27, p. č. 3062/29 a p. č. 3062/30, vše v k. ú. Kuřim, panu 
Jindřichu Fikarovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou 25 - ti let za účelem 
vybudování pastviny pro koně za nájemné ve výši 0,15,- Kč/m2/rok s roční valorizací dle míry inflace. 
 
Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 0, proti 1 (J. Kolá ček), zdrželi se 3, nep řítomen 1 
(PaedDr. D. Holman). 
Usnesení nebyla p řijata. 
Ing. D. Sukalovský – pověřuje Ing. O. Štarhu a Mgr. P. Kavku dalším jednání s Ing. J. Fikarem. 
 
Jednání s panem Fikarem proběhlo dne 9. 12. 2011. Město Kuřim žádalo získat do vlastnictví 
pozemky kolem boží muky, neboť samotnou boží muku nechce pan Fikar zcizit. Město má totiž 
zájem na zokruhování této lokality. Pan Fikar navrhl směnu pozemků kolem boží muky za část 
lesního pozemku, který přilehá k jeho pozemku. Jde o pozemek p. č. 3107/1, k. ú. Kuřim. 
Dalších jednání se zástupce OMP neúčastnil. 
Dne 15. 5. 2012 proběhla za účasti starosty a vedoucího OMP schůzka s panem Fikarem, 
jejímž závěrem bylo, že příslušné orgány projednají tyto majetkové transakce: 
a) rada města znovu posoudí záměr na pronájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 3062/8, p. č. 
3062/9, p. č. 3062/10, p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, p. č. 3062/27, p. č. 3062/29 
a p. č. 3062/30 
b) nejbližšímu zasedání zastupitelstva bude předložen návrh na směnu části pozemku p. č. 
3098, k. ú. Kuřim (vlastník město Kuřim) za část pozemku p. č. 3103, k. ú. Kuřim (vlastník Ing. 
Fikar) v poměru výměr 1:1. 
 
Pro připomenutí předkládá OMP radě města materiál ze dne 30. 11. 2011. 
 
Ing. Jindřich Fikar, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal o pronájem pozemku p. č. 3098, k. ú. 
Kuřim. Jeho záměrem je vybudovat na předmětném pozemku parkoviště, které by mělo sloužit pro 
návštěvníky uvažovaného rekreačního centra a přilehlého kouřimského lesoparku. OMP předal žádost 
k vyjádření jednotlivým odborům: 

- odbor životního prostředí nedoporučuje pronajmout pozemek p. č. 3098, k. ú. Kuřim, pro 
výstavbu parkoviště, neboť tento pozemek slouží na stahování vytěženého dřeva z lokalit Záruba 
a Horka a pro nakládání k odvozu těžkou technikou. Pokud by město pozemek pronajalo, 
prodalo, zastavělo, nebylo by kam dřevo z lesa odklízet; 

- odbor investičního a regionálního rozvoje uvádí, že podle stávajícího územního plánu je pozemek 
p. č. 3098, k. ú. Kuřim, určen pro výstavbu rodinných domů. K případnému vybudování parkoviště 
nemají námitek. Doporučují případné parkoviště vybudovat z rozebíratelných zatravňovacích 
tvárnic. Upozorňují na nutnost zachovat obratiště u vodojemu. Dále navrhují, aby parkoviště 
sloužilo mimo provozní dobu rekreačního centra veřejnosti. 

Dne 8. 9. 2011 pan Fikar svou žádost upřesnil do podoby, která je obsahem Přílohy A. Dobu smluvního 
vztahu s městem (výpůjčka, nájem) upřesnil na 25 let. Parkování by chtěl časově omezit, jeho provoz by 
zajišťoval sám. Po uplynutí doby výpůjčky by stavbu parkoviště převedl bezúplatně městu. V případě 
kladného stanoviska ze strany města se zavazuje Ing. Fikar zřídit ve prospěch města věcné břemeno 
užívání části pozemku p. č. 3103, k. ú. Kuřim, jako kruhový objezd. Současně se zavazuje zrealizovat 
opravu Boží muky (již byla započata). 
OMP požadoval geodetické oddělení části p. č. 3103, k. ú. Kuřim, z důvodu zokruhování kolem Boží muky, 
což Ing. Fikar odmítá a nabízí věcné břemeno na 25 let. 
 
Součástí žádosti je i nájem pozemků p. č. 3062/7, 3062/8, 3062/9, 3062/10, 3062/11, 3062/20, 3062/21, 
3062/27, 3062/29 a 3062/30, k. ú. Kuřim, za účelem vybudování pastviny pro koně. Po dobu nájmu se Ing. 
Fikar zaváže k umožnění návštěvy zařízení za účelem prohlídky či jízdy dětem z MŠ a ZŠ. 

- odbor životního prostředí – nemá námitky 
- odbor investiční a regionálního rozvoje – požaduje předložit projektovou dokumentaci pro územní 

řízení a stavební povolení. Upozorňuje, že je zde navržena páteřní komunikace do lokality 
Záhoří. Případné nájemní smlouvy tedy musí být vypověditelné pro tento záměr. 

Výměra požadovaných pozemků je 26.023 m2. OMP uvádí, že všechny požadované pozemky užívá na 
základě nájemní smlouvy do 31. 12. 2013 firma HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem Moravské Knínice 
90, IČ 47915951. Nájemné je dohodnuto ve výši 0,06,- Kč/m2/rok bez valorizace. Smlouvu lze vypovědět 
v podstatě jen dohodou smluvních stran. Pokud by nájem pozemku ze strany pana Ing. Fikara započal až 
od 1. 1. 2014 považuje OMP za předčasné schvalovat v současné době záměr na pronájem. 
OMP uvádí i vyjádření jednatele firmy HERBASTAR, spol. s r.o.: 
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„Kromě vyjmenovaných pozemků máme v nájmu i pozemky, které s nimi sousedí a jsou v této lokalitě 
okrajové směrem k tzv. suchému poldru (parc. č. 3062/3, 3062/12-16 o celkové výměře 5.644m2). Z logiky 
věci vyplývá, že je třeba uvažovat o celém komplexu těchto pozemků, neboť bez Vámi jmenovaných 
parcel ztrácí hospodaření na zbytku pozemků smysl a je technicky nereálné. 
 
Při vzetí do nájmu těchto pozemků naší firmou HERBASTAR, spol. s r.o jsme byli nuceni tyto pozemky 
připravit pro zemědělské využití, a to vzhledem k faktu, že po stavbě suchého poldru byly tyto pozemky 
znehodnoceny zbytky stavebního materiálu, zejména kameniva, které jsme museli odstranit. Po několika 
letech užívání jsme tyto pozemky řádným hospodařením přivedli k plnému zemědělskému využití. Jsme si 
přesto vědomi, že v případě zvýšení hladiny přítoku do suchého poldru může být část těchto pozemků 
zaplavena a s touto skutečností jsme srozuměni. 
 
Pronajímatel Město Kuřim jako vlastník pozemků samozřejmě rozhoduje o užití svého majetku. Pokud by 
se však zásadně neměnil charakter využití těchto pozemků a změnil se pouze nájemce, žádáme Město 
Kuřim o zvážení širších souvislostí, jako jsou dlouhodobé nájemní vztahy a to i k jiným pozemkům s horší 
bonitou půdy a horší možností obdělávání. 
V návaznosti na toto jsme poněkud zaskočeni úvahou pronajmout tyto pozemky jinému subjektu, pokud by 
charakter využití nebyl zásadně změněn (což v této lokalitě nelze předpokládat) a náš nájemní vztah 
doposud trvá a je řádně plněn.  
Z výše jmenovaných důvodů nejsme nakloněni předčasnému ukončení nájmu k Vámi uvedeným 
pozemkům a rádi bychom tyto pozemky užívali i po roce 2013.“ 
 
OMP navrhuje, aby o nájmu pozemků bylo rozhodnuto až po jednání zastupitelstva a to pouze 
v případě, že dojde ke schválení panem Fikarem navržené směny, neboť zamýšlené parkoviště 
na pozemku p. č. 3098, k. ú. Kuřim, má být využíváno zejména pro návštěvníky rekreačního 
centra. Předmětné zemědělské pozemky jsou stejně zablokovány stávající nájemní smlouvou 
do konce roku 2013, takže nehrozí žádná časová prodleva. OMP nepovažuje ani za vhodné, 
aby nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou 25-ti let. Spíše se kloníme k časovému 
rozmezí 5 – 10 let.  
 
Diskuse: 
Z. Kříž – musíme nejdříve vypovědět smlouvu stávajícímu nájemci a potom vyhlásit nový 
záměr. 
Ing. D. Sukalovský – stávajícímu nájemci vyprší smlouva v 12/2013. 
Ing. O. Štarha – mělo by se toto z hlediska územního plánu projednat s Ing. arch. Kynčlem. 
Žádá k dalšímu jednání předložit mapu. 
Ing. D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. Žádá nachystat materiál do dalšího jednání 
RM, kterého bude účasten. 
 
Návrh usnesení: RM  schvaluje záměr na pronájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 3062/8, p. č. 

3062/9, p. č. 3062/10, p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, p. č. 
3062/27, p. č. 3062/29 a p. č. 3062/30 vše v k. ú. Kuřim, panu Jindřichu 
Fikarovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou 25-ti let 
za účelem vybudování pastviny pro koně za nájemné ve výši 0,15 Kč/m2/rok 
s roční valorizací dle míry inflace. 

Materiál byl stažen p ředkladatelem z jednání. 
 
 
 

2.4. Služby dohodce na komoditní burze 
(Příloha č. 2, 2D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim plánuje v letošním roce přípravu výběrových řízení na dodavatele el. energie 
a plynu od 1. 1. 2013. OMP navrhuje, aby obě komodity byly nakoupeny na komoditní burze 
Kladno. Tento postup je zcela v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Pokud město tuto variantu zvolí, je nutné vypsat výběrové řízení na služby dohodce, bez nichž 
nelze nákupy na burze realizovat. 
OMP proto předkládá ke schválení návrh zadávací dokumentace na služby dohodce pro obě 
komodity současně. Tyto služby nabízí pouze omezený okruh firem. 
Na služby související s výběrem nových dodavatelů el. energie a plynu má OMP vyčleněnu 
v rozpočtu částku ve výši 230.000,- Kč. 
 
OMP navrhuje tuto hodnotící komisí: 
Ing. Drago Sukalovský 
Mgr. Petr Kavka 
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Ing. Petr Němec 
 
náhradníci: 
Ing. Oldřich Štarha 
Jitka Chaloupková, DiS. 
Ing. Aleš Varmužka 
 
Příloha D – zadávací dokumentace 
 
Přijaté usnesení: 271/2012 - RM  schvaluje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého 

rozsahu „Zprostředkování obchodu s el. energií a plynem na 
Českomoravské komoditní burze Kladno“, dále schvaluje  znění výzvy 
k podání nabídek a jmenuje  členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
dle návrhu. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Ing. D. Sukalovský),  nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2.5. Janečková Monika - výpov ěď smlouvy 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim má uzavřenu s paní Monikou Janečkovou, xxxxxxxxxxxxxxx, Brno, IČ 68115385, 
smlouvu o výkonu funkce certifikovaného specialisty BOZP ve znění dodatků. Finanční plnění 
z této smlouvy činí paušální částku ve výši 8.500,- Kč/měs + DPH. OMP dostal pokyn 
k vypovězení této smlouvy. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Lze tedy očekávat, že v případě schválení 
výpovědi dojde k ukončení smluvního vztahu ke dni 30. 9. 2012. Během výpovědní lhůty má OF 
zrealizovat výběrové řízení na nového specialisty v oblasti BOZP a PO. Mělo by jít o zakázku 
malého rozsahu, kde se očekává předpokládaná hodnota plnění do 500.000,- Kč.  
 
Přijaté usnesení: 272/2012 - RM  schvaluje výpověď smlouvy „o výkonu funkce 

certifikovaného specialisty BOZP způsobilého pro provádění úkolů 
v prevenci rizik a osoby odborně způsobilé v oblasti PO“ uzavřené s paní 
Monikou Janečkovou, xxxxxxxxxxxxx, Brno, IČ 68115385. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá, aby byly překontrolovány všechny smlouvy z hlediska chystaného zvýšení DPH 
v roce 2013 v termínu do 30. 9. 2012. 
 
 
 

3. Fialová V ěra – dodatek k nájemní smlouv ě 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 29. 2. 2012 byla uzavřena nájemní smlouva č. 2012/O/0010 mezi městem Kuřim a paní 
Věrou Fialovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Brno, IČ 18141544. Předmětem této smlouvy je 
nájem místnosti č. 2 v objektu č. p. 950 na ul. Jungmannova, kde paní Fialová provozuje 
kopírovací a skenovaní centrum. Smlouva je uzavřena na dobu určitou čtyř měsíců do 30. 6. 
2012. 
Paní Fialová požádala dne 9. 5. 2012 o prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2012 za 
stávajících podmínek, tj. nájemné ve výši 124,10 Kč/m2/měs. + paušální poplatek za služby ve 
výši 70,- Kč/m2/měs. + 20% DPH. 
OMP nemá námitek k uzavření dodatku ke smlouvě č. 2012/O/0010. 
 
Přijaté usnesení: 273/2012 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy 

č. 2012/O/0010 s paní Věrou Fialovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Brno, 
IČ 18141544, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu v nebytovém 
prostoru č. 2 (kancelář ve II. NP) v objektu č. p. 950 na ul. Jungmannova do 
31. 12. 2012.  

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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3.1. GOOD 24 s.r.o. – žádost o úpravy v KD Ku řim 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Firma GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902, zastoupená jednatelem 
Jaroslavem Bobčíkem je nájemcem nebytových prostor umístěných v I. podzemním podlaží a II. 
nadzemním podlaží KD Kuřim. Podáním ze dne 14. 5. 2012 požádal pan Bobčík: 
a)  o povolení k provedení opravy WC ve II. nadzemním podlaží kulturního domu. Jedná se 

o WC pro hosty restaurace před vchodem do sálu kulturního domu pod schodištěm. Oprava 
by zahrnovala vyhlazení omítek a novou malbu, položení nové podlahy a obkladů a dále 
výměnu poškozených dveří. Jiné stavební či bourací práce by nebyly prováděny. Oprava 
bude provedena na náklady nájemce. 
Pan Bobčík současně žádá, aby po dobu opravy WC restaurace (cca 14 dní) bylo umožněno 
používat hostům restaurace WC v levé části předsálí kulturního domu. Nájemce restaurace 
zajistí úklid tohoto WC a doplňování hygienických potřeb. 

b)  o povolení k provedení výmalby zdí v prostorách kulturního domu. Jedná se o zeď po levé 
straně schodiště kulturního domu (z I. nadzemního podlaží do II. nadzemního podlaží) a dále 
o zeď před vchodem do restaurace. Stávající malba je provedena žlutou barvou. Barva 
výmalby bude konzultována s pronajímatelem – městem Kuřim.  
Vyjádření paní Štěpánové (Městská knihovna Kuřim): Paní Štěpánová nemá k výše 
uvedeným úpravám námitky. 
O povolení k provedení opravy WC a výmalby zdí již pan Bobčík žádal jednou – v říjnu 
loňského roku. RM svým usnesením č. 509/2011 ze dne 2. 11. 2011 povolila pouze výměnu 
dveří na WC ve II. nadzemním podlaží. Pan Bobčík toto dosud neprovedl a v nové žádosti 
opět žádá o totéž. 

 
c)  o povolení k drobným úpravám schodiště - instalaci nájezdové rampy pro kočárky a položení 

plovoucí podlahy na schodišti a před vstupem do restaurace. Výběr podlahy a nájezdové 
rampy bude konzultováno s pronajímatelem.  

 
Vyjádření paní Janečkové (požární technik): do doby odevzdání materiálů nebylo k dispozici. 
OMP doloží tento doklad dodatečně. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, jestli nájemce něco dluží? 
Ing. D. Sukalovský – platí, ale se zpožděním. 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka 
 
Přijaté usnesení:  274/2012 - RM souhlasí  s úpravami budovy č. p. 902 na nám. Osvobození 

 (KD Kuřim), které provede bez nároku na úhradu vložených finančních 
prostředků nájemce restaurace firma GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 
1182, Brno, IČ 25349902. Povolené úpravy: 
a) vyhlazení omítek a nová malba na WC ve II. nadzemním podlaží, 

položení dlažby a nové obklady na WC ve II. nadzemním podlaží, 
výměna dveří na WC ve II. nadzemním podlaží; 

b) výmalba levé části schodiště a zdi před vchodem do restaurace. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 
3.2. Manželé Bariovi – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 
(Příloha č. 3, předkládá: Ing. D. Sukalovský, zpracoval: A. Janoušková) 
 
Manželé Roman a Renáta Bariovi jsou společnými nájemci obecního bytu xxxxxxxxx o velikosti 
1+1, který je umístěn v V. nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
na pozemcích parc. č. 2086/6 a parc. č. 2086/5 v k. ú. Kuřim. Společnými nájemci tohoto bytu 
jsou od roku 2008. Nájemní smlouva je uzavírána v režimu nájemních smluv na dobu určitou – 
vždy na jeden rok. Nájem končí manželům Bariovým dne 31. 5. 2012. 
Manželé Bariovi měli v posledním roce problémy s placením nájemného a služeb spojených 
s užíváním bytu a k 31. 12. 2011 činila dlužná částka xxxxxxx,- Kč + xxxxxxx,- Kč penále. 
V současné době mají společní nájemci zaplacenu celou jistinu dluhu, včetně všech nájmů 
v letošním roce. Penále však činí částku xxxxxxxx,- Kč. Na tuto částku požádali manželé Bariovi 
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o uzavření splátkového kalendáře. Měsíční splátka bude ve výši xxxxx,- Kč, tj. 14 splátek. OMP 
doporučuje s manžely Bariovými splátkový kalendář uzavřít. 
OMP bude i nadále pokračovat v prodlužování nájemní smlouvy, avšak zkrátí dobu nájmu 
pouze na 3 měsíce, aby mohlo důkladněji sledovat platební morálku a dodržování splátkového 
kalendáře. 
 
Přijaté usnesení: 275/2012 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manžely 

Romanem a Renátou Bariovými, trvale bytem xxxxxxxx Kuřim, jehož 
prostřednictvím bude hrazen poplatek z prodlení ve výši xxxxxxxx,- Kč 
související s nájmem bytu č. xxxxxxx. Měsíční splátka bude činit xxxxxx,- Kč. 

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

3.3. Jana Padalíková – nájemní smlouva 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 16. 5. 2012 proběhlo výběrové řízení z pořadníku č. 30 na obsazení bytu xxxxxxxx (2+kk), 
který je umístěn ve II. nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
K výběrovému řízení byli pozváni dva uchazeči, z nichž se dostavila pouze paní Padalíková. 
 
Přijaté usnesení: 276/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Janou 

Padalíkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu xxxxxxxxx umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi na dobu určitou do 31. 5. 2014 za 
nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 

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

3.4. Manželé Gazsikovi – nájemní smlouva 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 16. 5. 2012 proběhlo výběrové řízení z pořadníku č. 30 na obsazení bytu xxxxxxxxxx 
(1+kk), který je umístěn ve II. nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx Kuřim. K výběrovému řízení bylo pozváno sedm uchazečů, z nichž se dostavil 
pouze pan Gazsik. 
 
Přijaté usnesení: 277/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manžely Vojtěchem 

a Veronikou Gazsikovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu xxxxxxxxxxx místěného v II. nadzemním podlaží 
bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi na dobu určitou do 31. 5. 2014 
za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 

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

3.5. Aleš Brázda – uzav ření nájemní smlouvy 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Aleš Brázda, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim podal dne 9. 5. 2012 žádost o nájem 
obecního bytu mimo pořadník. Pan Brázda žádá o nájem bytu na ul. xxxxxxxxxxxxx. OMP 
doporučilo byt č. xx, umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxx 
v Kuřim. 
Touto žádostí se na svém zasedání dne 15. 5. 2012 zabývalo Zastupitelstvo města a doporučilo 
RM uzavřít s panem Brázdou nájemní smlouvu na dobu tří měsíců. 
 
Přijaté usnesení:   278/2012 - RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

byt xxxxxxxxx umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, Kuřim, panu Aleši Brázdovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim, na dobu určitou tří měsíců. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

4. JMP Net, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouv ě o zřízení 
věcného b řemene na rozší ření plynovodu  
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost AZ PROFI HOLDING s.r.o. v zastoupení investora OKNOSTYL Group s.r.o., zaslala 
městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného 
břemene v souvislosti se stavbou „Rozšíření STL plynovodu Kuřim, 3 RD, ul. Kout“. 
Jedná se o napojení tří nových rodinných domků na stávající plynovod v ulici Kout. Toto 
prodloužení plynovodu bude uloženo i v parc. č. 66/1 v k. ú. Kuřim, která je ve vlastnictví města 
- viz příloha A, B. 
OIRR a OŽP nemá k realizaci projektu námitky. 
Město Kuřim uzavírá s JMP Net, s.r.o. smlouvy za zřízení věcného břemene za poplatek ve výši 
250,- Kč bez DPH, za běžný metr liniové stavby 
 
Příloha A – katastrální mapa 
Příloha B – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 279/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch 

společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
situačního nákresu na pozemku parc. č. 66/1 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV 
č. 1 v celkové délce cca 4 bm s tím, že náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 
ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 

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

5. Kuřim – vstupní byty k sociálnímu bydlení 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
OIRR zadal na základě schváleného rozpočtu spol. TIPRO projekt s.r.o., Ing. arch. Martin 
Ondráček, zpracování investičního záměru /studie/ pro „Vstupní byty k sociálnímu bydlení“.  
Záměr je v souladu komunitního plánu soc. služeb 2012-214, opatření 1.1 - zajištění 
ubytovacích kapacit pro osoby bez domova, a je průběžně konzultován s vedoucí odboru 
sociálních věcí - Bc. Sojkovou. 
 
Na realizaci akce je možné požádat o dotaci z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 
„Podpora výstavby podporovaných bytů“, jejímž cílem je vznik bytů sloužících k poskytování 
sociálního bydlení osob, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku nepříznivé soc. situace 
– věk, zdravotní stav, sociální okolnosti života. Jedná se o podporu ve výši 550 tis. Kč na jeden 
byt, v případě upravitelného bytu na bezbariérový je to 600 tis. Kč na jeden byt. 
 
Předložená studie má pro řešení ubytovacích kapacit především zohlednit místní podmínky pro 
umístění nového objektu, provedení nástavby by bylo komplikované vzhledem k cizímu 
vlastnictví sousednímu pozemku, který přiléhá k objektu „bývalé moštárny“, objekt řešený 
pomocí nástavby by podléhal souhlasu ohledně požárně nebezpečného prostoru, možnosti 
přístavby pak brání existence inženýrských sítí – sdělovacích kabelů telefonu + tkr. 
V neposlední řadě je zde pak nevole obyvatelů sousedních bytových domů proti nynějšímu 
objektu soc. bydlení umístěnému v bývalé moštárně. Během územního řízení na nový objekt lze 
předpokládat odvolání vlastníka sousedního pozemku. 
 
V předložené studii se snažil architekt umístit variantně objekt splňující plošným a dispozičně-
provozním řešením požadavek dvě bytové jednotky a samostatnou hygienickou buňku (pro 
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osoby bez domova). Situováním novostavby vzhledem ke stávající přístupové komunikaci 
a stávajícím bytovým domům by mělo dojít k provoznímu odklonění přístupu mimo stávající 
sousední bytové domy řešením pěšího přístupu z parc. 2753. V situaci je navrženo oplocení, 
které má vymezit provoz novostavby objektu od stávajících pozemků a objektů. Objekt je 
navržen ve dvou variantách montované a zděné. Ve studii jsou použity materiály v podobě 
obkladu fasády dřevem, vytvoření vegetačního filtru v rámci sadových úprav kolem objektu za 
účelem minimalizace případných připomínek okolních vlastníků k podobě novostavby, která by 
neměla být na první vnější pohled vnímána jako stavba v režimu splnění nezbytného minima 
pro danou funkci (toto se může projevit ve vnitřní části objektu). Montovaná varianta je 
navržena z obytných kontejnerů, výhodou je rychlá montáž stavby vč. vybavení na klíč (včetně 
zařizovacích předmětů, vytápění, kuchyní), budoucí možnost přesunu objektu na jiný pozemek, 
použitá fasáda „Termowood“ – 30 let stálobarevná při použití teakového nátěru, lze zvolit 
i klasickou omítkovou se zateplením. Záruka na rám 96 měsíců, ostatní vybavení 24 měsíců. 
Odkaz na referenční stavbu sociálního bydlení z buněk: 
http://www.koma-modular-
construction.cz/koma/public/cs/reference/2010/socialni-byty-holesov/ 
 
Objekt je v obou variantách jednoduchého obdélníkového půdorysu s plochou střechou 
přetaženou nad vstupní terasu. Dispozičně obsahuje jednopokojový byt o ploše 19,31 m2 + 
dvojpokojový byt o ploše 26,25 m2, oba se soc. zařízením, dále samostatnou hygienickou buňku 
tzv. „oplachovnu“, jejíž provoz bude zajišťovat p. Žáček. Odhad investičních nákladů je 
stanoven pro zděnou a montovanou variantu. V montované variantě je již uvažováno s energ. 
třídou objektu dle PENB „C“, vybavením „oplachovny“ zařizovacími předměty v provedení 
antivandal (nerez. ocel), přístupová terasa z kompozitních desek, obkladem fasády povrchově 
upraveným stabilizovaným dřevem – tyto prvky lze ve standardu ponížit (betonová dlažby 
terasy, omítkovina, redukce zastřešení pouze nad vstupy do jednotlivých buněk…) Vytápění je 
možné provést plynové nebo elektrickými přímotopy (v rámci standardu dodávky buněk). 
Preferujeme však plynové, formou společného kotle pro nové byty i původní objekt moštárny, 
kde je nyní umístěn elektrický kotel a náklady na vytápění jsou neúměrně vysoké /mimo jiné 
také vlivem tepelných ztrát/. 
 
Investiční záměr byl dne 21. 5. 2012 projednán v komisi výstavby, která doporučuje zděnou 
variantu a orientaci souběžně s komunikací na parcele 2753. 
 
Inv. náklady - odhad :      zděná         montovaná – bezb. 
stavební část   1.357.038,-   1.528.000,- 
přípojky       429.000,-      379.000,- 
přípojky vnitoareálové     260.400,-      205.200,- 
celkem    2.046.438,- K č   2.112.200,- Kč 
 
Přílohy: studie umístění objektu + půdorysy + pohledy 
 
Přijaté usnesení: 280/2012 - RM bere na v ědomí přípravu investiční akce - projekt „Kuřim – 

vstupní byty k sociálnímu bydlení“ a souhlasí  s návrhem provedení zděné 
varianty. 

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

6. Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo – GEODIS BRNO, spol. s r.o.  
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, 
č. 166/2008 s firmou GEODIS BRNO, spol. s r.o., se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno, 
IĆ 00559709, který původní smlouvu o dodání ortofotomapy centra města Kuřim rozšiřuje 
o možnost jejího uveřejnění na mapovém portálu města Kuřimi v plném rozlišení 10 cm/pixel. 
Podmínkou zobrazení ortofotomapy je užití vodoznaku nebo uvedení copyrightu GEODIS 
BRNO. Firma zajišťující provoz mapového portálu provedla uvedení copyrightu při zapnutí 
vrstvy ortofotomapy, zástupce firmy GEODIS BRNO spol. s r.o. s tímto provedení souhlasí. 
 
Příloha č. 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 166/2008 
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Přijaté usnesení: 281/2012 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, 
č. 166/2008 s firmou GEODIS BRNO, spol. s r.o., se sídlem Lazaretní 11a, 
615 00 Brno, IĆ 00559709, který původní smlouvu rozšiřuje o možnost 
uveřejnění ortofotomapy na mapovém portálu města Kuřimi v plném 
rozlišení 10 cm/pixel. 

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

7. „Periodická údržba ve řejného osv ětlení v Ku řimi“ - dodatek 
č. 7 SOD č. 53/2007 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
30. 6. 2012 končí platnost smlouvy o dílo č. 53/2007 na periodickou údržbu veřejného osvětlení. 
Dodatkem č. 7 ke smlouvě je řešeno prodloužení času plnění a navýšení počtu světelných míst. 
Čas plnění je v dodatku upraven na období 1. 7. 2012 do 31. 12. 2013. Do majetku města 
přibyly nové světelné body v souvislosti s obnovou částí veřejného osvětlení v lokalitách 
Štefánikova - Nerudova, hřiště Loučky a 6. etapa Díly za sv. Jánem, z tohoto důvodu se 
navyšuje počet světelných míst z původních 1153 na 1170.  
V příloze tohoto dodatku je uveden počet a umístění všech udržovaných světelných míst. Cena 
za provoz jednoho světelného bodu zůstává beze změny, tj. 16,-Kč bez DPH/1 měsíc.  
OIRR doporučuje uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 53/2007 s firmou Elios, v.o.s. se 
sídlem Heršpická 758/13, 656 92 Brno. 
 
Příloha - dodatek č. 7 
 
Přijaté usnesení: 282/2012 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo 

53/2007 s firmou ELIOS, v.o.s, se sídlem Heršpická 758/13, 656 62 Brno, 
IČ 00545147, kterým se mění čas plnění a počet světelných míst. 

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

8. Revitalizace ve řejného osv ětlení m ěsta Ku řim – 2. etapa - 
Rozhodnutí o p řidělení zakázky  
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, 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 „Revitalizace ve řejného 
osv ětlení m ěsta Ku řim – 2. etapa“. 
Na zakázku vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim podmíněně 2.000.000,- Kč, pokud bude městu 
poskytnuta státní dotace z Programu EFEKT 2012. V případě, že bude dotace přiznána, bude 
nutno do 30 dnů od písemného oznámení o přiznání dotace doložit poskytovateli dotace zápis 
z vyhodnocení zadání veřejné zakázky. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 5 uchazečů.  Při otevírání obálek 
byly posouzeny všechny nabídky.  
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena . 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí 
doporu čena radě města jako nejvhodn ější  nabídka  firmy ELIOS v.o.s.,  se sídlem Heršpická 
758/13, 619 00 Brno, IČ 00545147, v hodnotě 1.473.973,20 Kč, která se umístila na 1. místě. 
Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí.  
Termín zhotovení díla 30. 11. 2012. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
Příloha č. 2: Protokol o jednání hodnotící komise  
Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo potvrzený uchazečem 
 
Přijaté usnesení: 283/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
zakázku „Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ELIOS v.o.s., se sídlem 
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Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ 00545147, která předložila nejvýhodnější 
nabídku. 

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

9. Výběrové řízení „MŠ Ku řim – dodávka osobního automobilu 
na rozvoz stravy“ 
Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky 
Název (předmět) zakázky: MŠ Kuřim – dodávka osobního automobilu na rozvoz stravy 
Zajišťující odbor (ZO): Mateřská škola Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. L. Slámová, Ing. J. Honců) 
 
V souladu s usnesením rady města č.196/2012 ze dne 18. 4. 2012, kterým bylo schváleno 
čerpání prostředků z investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace, předkládá Mgr. Lenka Slámová v souladu s vnitřní směrnicí 
rady města Kuřimi č.1/2009/RM o veřejných zakázkách Města Kuřimi ke schválení výzvu 
k podání nabídky vč. návrhu členů hodnotící komise na výše uvedenou zakázku.  
 
Návrh hodnotící komise: 
Členové:    Náhradníci: 
Jiří Koláček    Ing. Oldřich Štarha 
Mgr. Lenka Slámová   Mgr. Hana Němcová 
Stanislav Bartoš   Ing. Jindřiška Honců 
 
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky 
 
Přijaté usnesení: 284/2012 - RM  schvaluje  zahájení zadávacího řízení na dodávku nového 

osobního automobilu na rozvoz stravy pro Mateřskou školu Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, schvaluje  znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu. 

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

10. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouv ě o poskytnutí dotace 
z rozpo čtu Jihomoravského kraje na realizaci projektové 
dokumentace cyklostezky Ku řim-Lip ůvka-Svinošice-Šebrov-
Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. Etapa Ku řim - Lip ůvka 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim požádalo o posunutí termínu čerpání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
(dále jen JMK) k realizaci projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Kuřim-Lipůvka-
Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. Etapa Kuřim – Lipůvka“ z důvodu 
projednávání konceptu projektu pro územní řízení s vlastníky dotčených pozemků. 
Zastupitelstvo JMK na 29. zasedání dne 24. 4. 2012 usnesením č. 1840/11/Z 29 schválilo 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, na základě kterého 
bude termín čerpání dotace prodloužený do 31. 12. 2012. Původní termín čerpání vyplývající ze 
smlouvy byl 30. 6. 2012. Před podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace je třeba 
uzavření dodatku schválit radou města. 
 
Příloha: Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt 

„Projektová dokumentace cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový 
Hrad (Blansko), 1. Etapa Kuřim – Lipůvka“ 

 
Přijaté usnesení: 285/2012 - RM  schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Projektová 
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dokumentace cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový 
Hrad (Blansko), 1. Etapa Kuřim - Lipůvka“. 

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

11. Výzva k p ředkládání grantových projekt ů v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zam ěstnanost 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo výzvu č. 89 k předkládání grantových projektů do oblasti 
podpory 4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné 
správy. Cílem výzvy je v souladu se Strategií realizace Smart Administration v období 2007 až 
2015 podpořit posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy 
a veřejných služeb. Podporované aktivity vycházejí z priorit Strategie a zároveň z obecné 
potřebnosti dalšího zefektivňování činnosti úřadů. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 
1 mil. Kč, maximální pak 10 mil. Kč. Výše podpory projektu může dosáhnout až 100%. Výzva 
k předkládání projektů je vyhlášena do 31. 7. 2012. 
 
Příloha: Výzva k předkládání grantových projektů v rámci OP LZZ 
 
Přijaté usnesení: 286/2012 - RM  schvaluje  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. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (Z. K říž), nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

12. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu 
Jihomoravského kraje na udržování čistoty cyklostezky 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová)  
 
Město Kuřim předložilo v únoru letošního roku žádost o poskytnutí dotace ve výši 53.200,- Kč 
z dotačního programu Jihomoravského kraje (dále jen JMK) „Podpora udržování čistoty 
cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji v roce 2012“ na realizaci projektu „Udržování 
čistoty cyklostezky Ku řim-Malhostovice, km 0,5 - km 1,2 (I. etapa cykloste zky)“ . 
Zastupitelstvo JMK dne 24. 4. 2012 usnesením č. 1839/12/Z 29 rozhodlo o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK na tento projekt ve výši 35.000,- Kč. Výše požadované částky byla upravena 
s ohledem na počet žadatelů a množství vyčleněných prostředků na realizaci dotačního 
programu. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou 76.000,- Kč. Finanční spoluúčast 
příjemce dotace v tomto programu je minimálně 30% a bude hrazena z ORGu 9059000000 
Cyklostezky. Bude provedena údržba zaneseného drenážního systému v úseku s větším 
podélným sklonem a drobné opravy mlatového povrchu cyklostezky. Před podpisem smlouvy 
o poskytnutí dotace je třeba uzavření smlouvy schválit radou města. 
 
Příloha: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt „Udržování čistoty 

cyklostezky Kuřim-Malhostovice, km 0,5 - km 1,2 (I. etapa cyklostezky)“ 
 
Přijaté usnesení: 287/2012 - RM schvaluje  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje ve výši 35.000,- Kč na realizaci projektu „Udržování 
čistoty cyklostezky Kuřim- Malhostovice, km 0,5 – km 1,2 (I. etapa 
cyklostezky)“. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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13. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu 
Jihomoravského kraje na projekt Family Point Ku řim 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim předložilo v únoru letošního roku žádost o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč 
z dotačního programu Jihomoravského kraje (dále jen JMK) „Podpora pro-rodinné politiky na 
úrovni obcí“ na projekt Family Point  Ku řim , a to na dovybavení zařízení na základě požadavků 
zjištěných u uživatelů (polohovací lehátko, dětská židle, kojící polštář, dětské knížky, hračky). 
Finanční spoluúčast příjemce dotace v tomto programu není požadována. Zastupitelstvo JMK 
dne 24. 4. 2012 usnesením č. 1860/12/Z 29 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na 
tento projekt. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace je třeba uzavření smlouvy schválit 
radou města.  
 
Příloha: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt Family Point Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 288/2012 - RM  schvaluje  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje ve výši 10.000,- Kč na projekt Family Point Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

14. Žádost o výp ůjčku billboardu 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Starosta obce Železné požádal město Kuřim o bezplatnou výpůjčku billboardu na ulici Tyršova 
u sokolovny v termínu od 31. 5. do 9. 6. 2012 za účelem propagace 10. ročníku rekonstrukce 
z Americké občanské války. Na billboard by byl v uvedené době umístěn banner s upoutávkou 
na akci. 
Příloha: Žádost 
 
Diskuse: 
Mgr. A. Zimmermannová – uvádí, že starosta z obce Železné stahuje svoji žádost, tudíž se 
o tomto usnesení nebude hlasovat. 
 
Návrh usnesení:  RM schvaluje bezplatnou výpůjčku billboardu na ulici Tyršova u sokolovny 

obci Železné, za účelem instalace reklamního banneru na akci 10. ročník 
rekonstrukce z Americké občanské války v době od 31. 5. do 9. 6. 2012. 

Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

15. Žádost o výp ůjčku billboardu 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Občanské sdružení Pro Tišnov, IČ: 229 02 384, Králova 1673, Tišnov – pořadatel charitativního 
hudebního festivalu Hudbou pro UNICEF 2012 konaného 16. 6. 2012 v Tišnově požádal město 
Kuřim o bezplatnou výpůjčku billboardu na ulici Tyršova u sokolovny v jakémkoliv volném 
termínu před 16. 6. 2012. Na billboard by byl v uvedené době umístěn banner s upoutávkou na 
festival. 
Od 31. 5. do 9. 6. požádala o výpůjčku obec Železné na akci rekonstrukce z Americké 
občanské války. Po sundání jejich billboardu doporučujeme plochu vypůjčit na týden 
občanskému sdružení Pro Tišnov. 
V případě, že město žádosti vyhoví, bude uvedeno jako partner akce. 
 
Příloha: Žádost 
 
Přijaté usnesení: 289/2012 - RM schvaluje bezplatnou výpůjčku billboardu na ulici Tyršova 

u sokolovny občanskému sdružení Pro Tišnov, IČ 229 02 384, Králova 1673, 
Tišnov, za účelem instalace reklamního banneru na akci Hudbou pro 
UNICEF 2012 v době od 31. 5. do 16. 6. 2012. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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16. Přechodná úprava provozu 
(Příloha č. 16, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, obdržel dne 21. 5. 2012 žádost od PČR, územní odbor 
Brno venkov, obvodní oddělení Kuřim, žádost o přechodnou úpravu provozu na ulici 
Jungmannova 968, parkoviště městského úřadu. 
Důvodem přechodné úpravy provozu je zajistit možnost parkování vozidel PČR před budovou 
Městského úřadu Kuřim v počtu dvou parkovacích míst a dále zajištění průjezdu vozidel PČR 
k zadnímu traktu budovy MěÚ Kuřim. Obvodní oddělení Kuřim bude dočasně přestěhované do 
prostor Městského úřadu Kuřim z důvodu rekonstrukce jejich vlastního objektu. Termín 
přechodné úpravy: 1. 6. 2012 - 31. 12. 2012. Stanovení přechodné úpravy provozu provede 
odbor dopravy MěÚ Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 290/2012 - RM  schvaluje přechodnou úpravu provozu na ulici 

Jungmannova 968, Kuřim, a to na parkovišti před budovou Městského úřadu 
Kuřim. 

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

17. Výjimka z dopravního zna čení 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim, obdržel žádost Mysliveckého sdružení Malhostovice 
o výjimku z dopravního značení. Jedná se o povolení výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě 
rybníka Srpek. V souladu se zákonem bylo známým účastníkům oznámeno zahájení řízení, 
stanovisko Policie České republiky je v této věci kladné. 
Proti původní žádosti o tuto výjimku žadatel zredukoval požadavky na výjimky na jednu třetinu 
dříve řešené žádosti. 
Podrobnosti o žadatelích a důvodech jsou uvedeny v příloze 1. 
 
Příloha č. 1: Přehled žadatelů a důvodu pro povolení výjimky z dopravního značení 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových vozidel 

u rybníka Srpek pro Myslivecké sdružení Malhostovice. 
Hlasováno: pro 2, proti 1 (Ing. D. Sukalovský), zdr žel se 1 (J. Kolá ček), nep řítomen 1 
(PaedDr. D. Holman). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

18. Kronika m ěsta Ku řimi 
(Příloha č. 18, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi na rok 2011. Návrh zpracovala 
kronikářka města Silvestra Novotná. Návrh byl předložen do schůze RM dne 4. 4. 2012 
a členové rady byli vyzváni k zaslání případných připomínek. Žádné připomínky do dnešního 
dne doručeny nebyly, je tedy předkládán text v podobě navržené kronikářkou. 
 
Příloha: Návrh textu kroniky 
 
Přijaté usnesení: 291/2012 - RM schvaluje  text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2011. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Z. K říž), nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

19. Zápis komise stavební ze dne 21. 5. 2012 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 21. 5. 2012 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 
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• „Kuřim – vstupní byty k sociálnímu bydlení“ 
• „Bytové domy za sv. Jánem“ 
• Žádosti k výstavbě rodinných domů a drobných staveb 

Příloha: zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 292/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání komise stavební ze dne 

21. 5. 2012 v bodech č. 3, 6, a schvaluje body  č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

20. Zpráva o činnosti a hospoda ření Městské knihovny Ku řim 
za rok 2011 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM zprávu o činnosti Městské knihovny za rok 2010 a žádám o její projednání 
a schválení. 
 
Příloha č. 1 - Činnost Městské knihovny Kuřim v roce 2011 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – zprávu o činnosti bereme na vědomí bez usnesení. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  Zprávu o činnosti a hospodaření Městské knihovny Kuřim 

za rok 2011. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

21. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Ku řim za rok 
2011 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2011 v příloze. 
 
Přílohy: Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský - zprávu o činnosti bereme na vědomí bez usnesení. 
 
Návrh usnesení: RM bere na v ědomí  zprávu o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2011. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

22. „Petice za navýšení po čtu míst v MŠ Ku řim“ – návrh 
odpov ědi 
(Příloha č. 22, 22A, 22B, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 11. 5. 2012 byla panu starostovi, panu 1. místostarostovi a panu místostarostovi doručena 
petice za navýšení počtu míst v mateřské škole. Petici podali zákonní zástupci dětí, které byly 
v letošním roce zapsány do našeho předškolního zařízení, ale nebyly přijaty. 
Projednávání petic má v kompetenci Rada města Kuřimi, proto ji předkládám spolu s návrhem 
odpovědi. 
 
Příloha: Text petice 

Návrh odpovědi 
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Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – žádá upravit: „Kuřim se ve zpracovaném srovnání umísťuje na třetím místě 
mezi vybranými srovnatelnými městy v okolí Brna“. 
 
Přijaté usnesení: 293/2012 - RM souhlasí  se zněním odpovědi na „Petici za navýšení počtu 

míst v MŠ“, dle přílohy se změnou. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

23. Smlouva o dílo č. 2012/D/0019 (dle dodavatele: 112421) 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval M. Svoboda) 
 
V návaznosti na zřízené technologické centrum schválené Radou města Kuřimi č.12/2011 ze 
dne 4. 5. 2011 usnesením č.210/11 byla zjištěna potřeba rozšíření funkčnosti části 
technologického centra - systému EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) o sledování 
příchodů a odchodů z budovy Měú prostřednictvím zapojení samozamykacího systému ASSA 
ABLOY. Tento systém umožní nahradit nevhodné uzamykání budovy prostřednictvím 
evidovaných poskytnutých klíčů zaměstnancům, metodou elektronického zámku, který budou 
zaměstnanci ovládat prostřednictvím již pořízených čipů v rámci technologického centra 
a informačního systému docházky ANeT Time. K realizaci tohoto napojení je potřeba provést 
výměnu vstupních dveří do budovy, takovým způsobem, aby toto napojení bylo realizovatelné 
po technologické stránce. Po oslovení firmy COMIMPEX s.r.o., která realizovala Technologické 
centrum spolufinancované z IOP Evropské unie, jsme společně s ní hledali vhodnou firmu, která 
by byla schopna příslušné stavební úpravy – výměnu vstupních dveří provést. Firma 
COMIMPEX nejdříve oslovila kuřimskou firmu Gromathic s.r.o., jejíž nabídka byla dle průzkumu 
trhu předražená, proto jsme se po té obrátili na firmu OKNOSERVIS s.r.o., která vyhovuje 
daným požadavkům, jak po stránce technické (splňuje požadavek napojení na EZS) tak co se 
týká optimálních finančních nákladů na výměnu vstupních dveří. Náklady na výměnu vstupních 
dveří do budovy včetně nutných stavebních úprav činí 86.705,- celkem. Po té co bude upraven 
vstup do budovy, bude následovat napojení na stávající technologické centrum, včetně sirény 
v případě neoprávněného použití panikového systému tak, aby byla budova vždy bezpečně 
zajištěna, systém bude zajištěn i zálohovacím zdrojem. Toto napojení provede již firma 
COMIMPEX s.r.o. za cenu 17.290,- celkem (včetně kabeláže, materiálu a instalačních prací). 
 
Příloha č. 1: Smlouva o dílo č. (včetně krycího listu a obchodních podmínek) 
Příloha č. 2: Rozšíření systému EZS a zapojení samozamykacího zámku ABLOY 
 
Přijaté usnesení: 294/2012 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 2012/D/0019 

(112421)“ mezi Městem Kuřimí a firmou OKNOSERVIS s. r. o. se sídlem 
Tuřanka 115, 627 32 Brno, IČ 25519760, která realizuje napojení vstupu do 
budovy MěÚ na EZS prostřednictvím výměny hlavních vchodových dveří. 

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

24. Rozhodnutí o p řidělení zakázky m ěsta Ku řim do 250.000,- 
Kč bez DPH 
Název zakázky: A)„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ 

B) „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné 
zeleně“ 

Eviden ční číslo v knize zakázek: B-OŽP-2012-01 
Zajiš ťující odbor:  Odbor životního prostředí 
(Příloha č. 24, 24A, předkládá Ing. D. Sukalovský, 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“ . V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění a Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách 
města Kuřimi, bylo zajišťujícím Odborem životního prostředí realizováno zadávací řízení na 
veřejnou zakázku města Kuřimi (druh zakázky: b) předpokládaná hodnota přesáhne 100.000,- 
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Kč bez DPH a nepřesáhne 250.000,-Kč bez DPH). Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly 
získány nabídky 3 subjektů. Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí 
doporučena Radě města jako nejvýhodnější nabídka firmy ATELIER FONTES, s.r.o., se sídlem 
Křídlovická 314/19, 603 00 Brno, IČ 63 48 64 66, zastoupená: Ing. Tomášem Havlíčkem, 
jednatelem, v celkové hodnotě 241.800,- Kč bez DPH (290.160,- Kč s DPH). 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
 
Přijaté usnesení: 295/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zpracování 

projektové dokumentace pro zakázku A) „Revitalizace toku a nivy Lučního 
potoka“ B) „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“, 
a souhlasí  s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ATELIER FONTES, s.r.o., 
se sídlem Křídlovická 314/19, 603 00 Brno, IČ 63 48 64 66, za celkovou 
cenu 290.160,- Kč,- Kč včetně DPH. 

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

25. Druhý termín podávání žádostí o p řijetí dít ěte 
k předškolnímu vzd ělávání a návrh kritérií pro p řijímání 
(Příloha č. 25, 25A, 25B, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, předkládá ředitelka  Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka 
Slámová Radě města Kuřimi termíny  pro podávání žádostí o p řijetí  dítěte k předškolnímu 
vzdělávání a návrh kritérií  pro přijímání. Novela školského zákona stanovuje povinnost vypsat 
nový termín zápisu při každém přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání.  
Město Kuřim, jako zřizovatel mateřské školy, rozhodlo o rozšíření kapacity mateřské školy o 28 
dětí, a to vybudováním jedné třídy v budově základní školy na ulici Tyršova 1255, proto 
ředitelka mateřské školy předkládá žádost o schválení druhého termínu podávání žádosti 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
Zápis do nové t řídy  mateřské školy na školní rok 2012/2013 se bude  tentokrát konat na 
pouze na pracovišti Zborovská 887 , kde je umístěno ředitelství, a to 21. 6. 2012 v dob ě od 
13:00 do 17:00 hod.  
Kritéria a podmínky zápisu musí zůstat stejné jako při termínu 5. 4. 2012. 
Žádosti o přijetí si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout na všech pracovištích mateřské 
školy to od 1. 6. 2012 do 21. 6. 2012 od 6:00 hodin do 16:30 hodin 
Všechny informace budou včas zveřejněny způsobem v místě obvyklým. 
 
Přílohy: 
1. Žádost o schválení termínu pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
2. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 
 
Přijaté usnesení: 296/2012 - RM souhlasí s termínem podání žádosti o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace pro školní rok 2012/2013. 

 
Přijaté usnesení: 297/2012 - RM bere na v ědomí  „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské 

školy a pro jejich umisťování na jednotlivá pracoviště platná pro školní rok 
2012/2013“. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

26. Programová nápl ň informa čního kanálu TKR Ku řim 
(Příloha č. 26, 26A, 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: 
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„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  
 
Dne 17. 5. 2012 byla doručena na podatelnu MěÚ Kuřim od společnosti Pixels Production s.r.o. 
„Výzva k p řerušení ne činnosti, výzva p řed uplatn ěním náhrady škody a další“,  která je 
přílohou příspěvku. 
 
Příloha: „Výzva k přerušení nečinnosti, výzva před uplatněním náhrady škody a další“ 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – jako předkladatel stáhl materiál z jednání. 
 
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. 
 
 
 

27. Poskytnutí daru d ětem mate řské školy a žák ům základních 
škol z řizovaných M ěstem Ku řimí ke „Dni d ětí“ 
(Příloha č. 27, 27A, 27B, 27C, předkládá Z. Kříž, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Z důvodu podpory otužování, plavání a pohybu kuřimských dětí a žáků navrhuji poskytnout dar 
ke „Dni dětí“ formou 1 volného celodenního vstupu do krytého bazénu Wellness Kuřim pro 
všechny děti a žáky navštěvující kuřimskou mateřskou školu a obě základní školy. 
 
Počet dětí v mateřské škole: 413 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 180,- Kč 
Celkem:  413 * 180 = 74.340,- Kč  
 
Počet žáků v obou základních školách: 862 (ZŠJ – 427, ZŠT – 435) 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 205,- Kč 
Celkem:  862 * 205 = 176.710,- Kč 
 
Celková hodnota daru: 74 340 + 176 710 = 251.050,- Kč 
 
Dar bude realizován formou nákupu vstupenek Městem Kuřimí. Předání dětem a žákům 
proběhne prostřednictvím ředitelů škol dle přiložených seznamů. 
 
Přílohy: 
- Seznam dětí MŠ 
- Seznam žáků ZŠJ 
- Seznam žáků ZŠT 
 



 21 

Přijaté usnesení: 298/2012 - RM schvaluje poskytnutí daru ke „Dni dětí“ ve formě poukázky 
na celodenní vstupné do bazénu Wellness Kuřim pro všechny děti mateřské 
školy a žáky základních škol zřizovaných Městem Kuřimí dle přílohy. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

28. GOOD 24 s.r.o. – žádost o z řízení letní zahrádky 
(Příloha č. 28, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval A. Janoušková) 
 
Firma GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902, zastoupená jednatelem 
Jaroslavem Bobčíkem je nájemcem nebytových prostor umístěných v I. podzemním podlaží a II. 
nadzemním podlaží KD Kuřim. Podáním ze dne 23. 5. 2012 požádal pan Bobčík o povolení 
zřízení letní zahrádky. 
Zahrádka by byla umístěna na části pozemku p. č. 1810, k. ú. Kuřim, na levé straně schodiště 
kulturního domu pod okny prodejny květin. Součástí zahrádky bude venkovní bar a posezení 
pro 24 osob. Bar má být umístěn v uzavíratelném zastřešeném stánku. Pronajatá plocha by 
činila cca 30 - 40 m2

. OMP navrhuje výši nájemného za pronájem letní zahrádky 300,- 
Kč/m2/rok. Pan Bobčík tuto výši nájemného akceptuje. 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – podmínkou je umístění letní zahrádky při vstupu do KD na levé straně. 
 
Přijaté usnesení: 299/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku p. č. 1810, 

k. ú. Kuřim, o výměře cca 30 - 40 m2 v prostorách před objektem č. p. 902 
(Kulturní dům Kuřim) na nám. Osvobození, za účelem provozování letní 
zahrádky pro hostinskou činnost, za cenu 300 Kč/m2/rok na dobu neurčitou 
s roční valorizací, společnosti GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, 
Brno, IČ 25349902. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

29. Střelnice Ku řim – výsledky geotechnického posouzení 
a následné aktivity 
(Příloha č. 29, 29A, 29B, předkládá Ing. D. Sukalovský) 
 
V posledních několika letech jsou na opěrné zdi u 50 m střeliště viditelné změny spočívající 
v postupném naklonění panelů směrem k silnici vedoucí podél trati. Zároveň vznikají rozměrné 
trhliny v betonové podlaze střeliště.  
Sportovně střelecký klub TOS Kuřim předložil dne 28. 5. 2012 výsledky geotechnického 
posouzení střelnice na pozemku par. č. 3476. 
Dle přiloženého posouzení a zjištěných výsledků od společnosti Geotest by nyní bylo vhodné 
zadat a provést vypracování projektové dokumentace s cílem získat technické podklady 
a zajištění finanční náročnosti vlastní nápravy stavu. 
Střelecký klub předkládá RM zprávu o průběhu akce a posudek. 
 
Příloha: geotechnické posouzení střelnice Kuřim 
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30. Uzavření Smlouvy o spolupráci s  Českým výborem UNICEF 
a schválení prodeje panenek v objektu Wellness Ku řim, ul. 
Blanenská 1082, Ku řim 
(Příloha č. 30, 30A, předkládá J. Koláček, zpracovala Bc. T. Sojková) 
 
V rámci činnosti Family Pointu, jež je součástí schváleného 3. Komunitního plánu sociálních 
služeb na r. 2012 – 2014, a provozuje činnost v objektu Wellness Kuřim, Blanenská 1082, 
odbor sociálních věcí zvažuje organizaci prodeje panenek pro UNICEF. 
Tento projekt nám byl představen a nabídnut Českým výborem UNICEF a bude realizován na 
základě smlouvy o spolupráci. 
Cena každé panenky je 600,- Kč, peníze z prodeje jedné panenky jsou určené na očkování 
jednoho dítěte z chudých zemí. 
Vzhledem k tomu, že panenky nelze nechat volně v místnosti Family Pointu v objektu Wellness 
Kuřim, bylo již předběžně jednáno a přislíbeno  p. Ing. Sojkou, že by prodej panenek probíhal 
na recepci Wellness Kuřim.  
UNICEF nám pošle paragony na prodej, včetně propagačních materiálů. 
Město Kuřim nebude mít z prodeje panenek žádný zisk, jde pouze o podporu těchto aktivit 
a o službu dobré věci. Peníze za prodané panenky budou na UNICEF zasílány čtvrtletně. 
Projekt je plně podporován odborem sociálních věcí. Organizací akce budou v případě 
schválení RM pověřeny Renáta Malásková a Bc. Taťána Sojková, pracovnice OSV Městského 
úřadu Kuřim. 
 
Příloha: Smlouva o spolupráci 
 
Přijaté usnesení: 300/2012 - RM  schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s Českým 

výborem pro UNICEF, IČ 1588177, se sídlem E. Peškové 17/741, 150 00 
Praha 5. 

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

31. VO Na Královkách – Dodatek ke smlouv ě o sdružených 
službách dodávky elekt řiny 
(Příloha č. 31, 31A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Při pravidelné výměně elektroměru v zapínací skříni VO Na Královkách č. p. 937 bylo zjištěno, 
že hodnota jističe na faktuře neodpovídá skutečné hodnotě jističe. Bylo proto potřeba zajistit 
zvýšení rezervovaného příkonu z 3 x 32 A na 3 x 40 A a uzavřít novou smlouvu o připojení 
k distribuční soustavě. Ve 2. fázi je nutno s E. ON dodatkem a přílohou č. 1 Specifikace 
odběrných míst upravit smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny. 
OIRR doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku ke smlouvě o sdružených 
službách dodávky elektřiny včetně přílohy č. 1 Specifikace odběrných míst s E. ON Energie, 
a.s. 
 
Přijaté usnesení: 301/2012 - RM souhlasí  s uzavřením „Dodatku ke smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny č. 830063514“ na odběrné místo č. 3100040349 
Na Královkách č. 937, 664 34 Kuřim, se společností E. ON Energie, a.s., se 
sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 
26078201. 

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

32. Ceník prací Jednotky sboru dobrovolných hasi čů Kuřim 
(Příloha č. 32, 32A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali: R. Dufek, Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Jak plyne ze zprávy o činnosti JSDH Kuřim, je technika kuřimských hasičů využívána i pro 
potřeby různých fyzických a právnických osob. Za tuto práci je pak objednateli vystavena 
faktura dle ceníku a vyfakturovaná částka je příjmem rozpočtu města. Ročně se jedná 
v průměru o cca 10 výjezdů, zejména s vysokozdvižnou plošinou (PVP) a cisternou (CAS). 
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V současné době, kdy dochází k významnému zvyšování cen pohonných hmot, je třeba ceník 
aktualizovat. Zároveň má JSDH Kuřim i nové vybavení, které dříve v ceníku nebylo uvedeno. 
V příloze jsou uvedeny platné ceny, návrh ceny JSDH Kuřim a ceny, které fakturuje Hasičský 
záchranný sbor. 
 
Přijaté usnesení: 302/2012 - RM schvaluje od 1. 6. 2012 nový ceník prací prováděných 

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

33. Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasi čů 
Kuřim za rok 2011 
(Příloha č. 33, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali R. Dufek, Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Zásahová jednotka byla v roce 2011 povolána k  37 zásahům, z toho 17 zásahů bylo přímo 
v Kuřimi. Kromě hašení požáru a řešení mimořádných událostí je používána technika JSDH 
Kuřim i k dalším činnostem, např. na pomoc městům a hasičům při jejich oslavách, na 
technickou výpomoc různým firmám. 
 
Jednotka se schází na výcvik jednou týdně, při kterém se provádí: školení a přezkušování 
řidičů, odborná příprava velitelů a strojníků, školení na vysokozdvižnou plošinu PVP 27, školení 
na dýchací přístroje, kondiční jízdy a školení na obsluhu požární techniky. 
Zásahová jednotka má 28 členů a je zařazena jako JPO 3/II, v systému Požárního 
poplachového plánu JmK s tím, že se počítá s výjezdem dvou družstev o sníženém stavu 1 + 3 
do 15 minut od obdržení výzvy (na základě zákona o požární ochraně). 
 
Celkově je možno konstatovat, že JSDH Kuřim se postupně koncepčně dovybavuje tak, aby se 
neustále zvyšovala akceschopnost této jednotky a zároveň byli také členové jednotky vybaveni 
potřebnými ochrannými prostředky, které ochrání jejich zdraví a životy při zásazích. V roce 
2011 se podařilo získat dotaci ve výši 200 000,- na nákup vybavení pro naši jednotku. Bylo 
proto zakoupeno následující vybavení: 5 dýchacích přístrojů, 2 přilby Gallet včetně svítilen, 
2 zásahové obleky, 15 párů zásahové obuvi a byly provedeny servisní prohlídky na vozidle CAS 
T815 a plošině PVP-27. Zároveň se loni povedlo zdarma získat od PČR vozidlo VW 
Transporter, které slouží jako dopravní vozidlo pro členy JSDH Kuřim. 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat za dobrou spolupráci a podporu samosprávě města. Je 
třeba zdůraznit, že veškerá činnost hasičů v našem městě je čistě dobrovolná bez jakéhokoli 
nároku na odměnu a zásahová jednotka SDH Kuřim je Hasičským záchranným sborem JmK 
hodnocena velmi dobře. 
 
 
 

34. Zápis z jednání komise dopravy dne 28. 5. 2012 
(Příloha č. 34, 34A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 28. 5. 
2012. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 28. 5. 2012 
 
Přijaté usnesení: 303/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání komise dopravy ze dne 

28. 5. 2012 v bodech č. 2b, 3, 6, 7, 8 a schvaluje  body č. 1, 2a, 4, 5 dle 
zápisu v příloze. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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35. Žádost o dar na akci „Já a moje rodina“ a „Den dětí 
v golfovém areálu Kaskáda“ 
(Příloha č. 35, 35A, 35B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 29. 5. 2012 byla na podatelnu MěÚ Kuřim přijata žádost paní Hany Noďové a Jiřího Poláše 
ve které žádají RM o poskytnutí daru na akci „Já a moje rodina“. 
Podstata a cíl projektu: děti malují pro město na téma „Já a moje rodina“. Soutěž je pro děti od 
3 do 10 let v malování na list formátu A4, barevnými pastelkami. 
Další informace vč. termínu akce a rozpočtu jsou uvedeny v příloze. 
 
Dále byla doručena žádost Mikroregionu Kuřimka, ve které žádají poskytnutí daru ve výši 
19.000,- Kč na akci „Den dětí v golfovém areálu Kaskáda“. 
 
Příloha: žádost na akci „Já a moje rodina“ 
 žádost na akci „Den dětí v golfovém areálu Kaskáda“ 
 
Přijaté usnesení: 304/2012 - RM souhlasí  s poskytnutím dotace ve výši 9.500,- Kč na akci „Já 

a moje rodina“ paní Haně Noďové a panu Jiřímu Polášovi. 
 
Přijaté usnesení: 305/2012 - RM souhlasí  s poskytnutím dotace ve výši 19.000,- Kč na akci 

„Den dětí v golfovém areálu Kaskáda“ pro Mikroregion Kuřimka, 
IČ 71 248 749, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

36. JUDr. Petr Kocián – rámcová smlouva k vyklizení  bytu 
(Příloha č. 36, 36A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je držitelem pravomocného rozsudku ve věci vyklizení bytu xxxxxxx o velikosti 2+1 
s příslušenstvím umístěného ve III. nadzemním podlaží budovy xxxxxxxxxxxxxxxxxx vše v obci 
a k. ú. Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx. Byt bez právního důvodu užívá bývalý nájemce – Věra 
Petrželová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pí Petrželová při soudním jednání přislíbila úhradu 
dlužné částky s tím, že poté požádá ZM o znovupřidělení bytu. Do dnešního dne však nic 
neuhradila. Telefonicky se s ní nelze spojit a na e-maily nereaguje. Z tohoto důvodu navrhuje 
OMP přistoupit ke krajní variantě a požádat exekutorský úřad o vyklizení. Tento druh výkonu 
rozhodnutí nespadá pod naše rámcové smlouvy, které máme s exekutory uzavřeny, a proto je 
nutné schválit speciální rámcovou smlouvu. OMP doporučuje pověřit výkonem JUDr. Petr 
Kociána. 
Smluvní odměna činí xxxxxxx,- Kč + hotové výdaje. Ty lze aktivním přístupem města snížit, 
pokud si související služby zařídíme vlastními silami. 
Exekuce by měla být hrazena z ORGu – 9012 000 000 (správa bytů). 
 
Příloha - návrh rámcové smlouvy 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – RM doporučuje vedoucímu OMP jednat o výši ceny. 
Mgr. P. Kavka – smlouva se bude uzavírat vždy na konkrétní případ. 
Z. Kříž – žádá, aby smlouva byla pouze pro tento případ. 
 
Přijaté usnesení:  306/52012 - RM schvaluje uzavření „rámcové smlouvy o provedení 

exekuce“ ve věci vyklizení bytu xxxxxxxx umístěného na xxxxxxxxxxxx 
v Kuřimi s JUDr. Petrem Kociánem, se sídlem Veveří 125, Brno, 
IČ 60531355, se změnou. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
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37. Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitelky/ ředitele Základní školy, Ku řim, Jungmannova 813, 
okres Brno – venkov, p říspěvkové organizace a Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, p říspěvkové 
organizace 
(Příloha č. 37, 37A, 37B, 37C, 37D, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
První jednání KK: 
Dne 7. 5. 2012 proběhlo první jednání konkursní komise (otevírání obálek) na obsazení 
pracovních míst ředitelů obou kuřimských základních škol. Komise posuzovala přihlášky, 
správnost a úplnost zaslaných požadovaných materiálů. 
Do konkursního řízení na Základní školu, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 
příspěvkovou organizaci se přihlásil jeden uchazeč, který uvedeným požadavkům vyhověl a byl 
pozván k druhému jednání konkursní komise (vlastní pohovor s uchazečem), které se konalo 
28. 5. 2012 v 13:30 hod. na Radnici Kuřim. 
Do konkursního řízení na Základní školu Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 
příspěvkovou organizaci se přihlásili dva uchazeči, z nichž jeden požadavkům vyhověl a jeden 
nevyhověl. Konkursní komise navrhla zřizovateli tohoto uchazeče vyřadit pro nesplnění 
podmínek přihlášky do konkursního řízení. Uchazeč, který vyhověl uvedeným požadavkům, byl 
pozván k druhému jednání (vlastní pohovor s uchazečem), které se konalo 28. 5. 2012 v 14:30 
hod. na Radnici Kuřim (viz zápis z 1. jednání KK). 
Druhé jednání KK: 
Dne 28. 5. 2012 proběhlo druhé jednání konkursní komise (vlastní pohovor s uchazeči) na 
obsazení pracovních míst ředitelů obou kuřimských základních škol. Vlastního pohovoru se na 
každou základní školu zúčastnil jeden uchazeč. V obou případech se jednalo o stávající ředitele 
základní školy, a to Mgr. Richarda Macha a Mgr. Stanislava Plchota. 
Konkursní komise se , po posouzení přihlášek, výsledku řízeného rozhovoru a dosavadních 
pracovních výsledků uchazečů v resortu školního vzdělávání, hlasováním všech p řítomných 
členů jednohlasn ě usnesly, že pro výkon činností ředitel ů obou základních škol jsou oba 
kandidáti vhodní, proto doporučují Radě města Kuřimi jmenovat je na pracovní místa ředitelů 
základních škol na nové období šesti let (viz zápis z 2. jednání). 
Rada města jmenuje a ur čuje plat a jeho složky ředitel ům základních škol z řizovaných 
Městem Ku řimí. Pokud nedojde ke změně ve jmenování, zůstává plat a jeho složky v původní 
podobě a nedochází ani k žádné změně v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Přílohy: 

1. Zápis z 1. jednání KK. 
2. Zápis z 2. jednání KK. 
3. Jmenování ředitele ZŠJ + platový výměr. 
4. Jmenování ředitele ZŠT + platový výměr. 

 
Přijaté usnesení: 307/2012 - RM  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, a v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, jmenuje Mgr. Richarda Macha na období šesti let na 
pracovní místo ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 308/2012 - RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, s § 122 odst. 
3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady určuje plat  a jeho složky 
Mgr. Richardu Machovi řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace platovým výměrem dle přílohy 
s účinností od 1. 8. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 309/2012 - RM  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, a v souladu  
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s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, jmenuje Mgr. Stanislava Plchota na období šesti let na 
pracovní místo ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 310/2012 - RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, s § 122 odst. 
3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady určuje plat a jeho složky 
Mgr. Stanislavu Plchotovi řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace platovým výměrem dle přílohy 
s účinností od 1. 8. 2012. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. 
Holman). 
 
 
 
 

38. Reorganizace M ěstského ú řadu Ku řim 
(Příloha č. 38, předkládá a zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Radě města jsou tajemnicí úřadu předkládány ke schválení návrhy na organizační změny 
na úřadě. 
 
K datu 1. 8. 2012 jsou navrženy následující změny: 
 

1. transformace stávajícího odboru sociálních v ěcí, zrušení odboru civilní ochrany 
a prevence: 
V návaznosti na změny vyplývající ze sociální reformy byly k 1. 1. 2012 tři pracovnice 
OSV delimitovány pod Úřad práce České republiky – kontaktní pracoviště pro Kuřim 
a Šlapanice. Tím fakticky klesl počet zaměstnanců města zařazených do městského 
úřadu o tři. 
Vzhledem k tomu, že dosud existuje odbor civilní ochrany a prevence, kde nikdy 
nedošlo k obsazení místa vedoucího odboru, navrhuji připojit dva pracovníky OCOPu 
(R. Novák, M. Žáček) pod zbytek odboru sociálních věcí. 
Dále navrhuji referentku školství Mgr. Hanu Němcovou přesunout z obecního 
živnostenského úřadu pod transformovaný odbor. Takto transformovaný odbor navrhuji 
přejmenovat na odbor sociální, školství a prevence. 
Referent dohledu nad veřejným pořádkem úzce s pracovníky odboru spolupracuje, 
zejména na řešení situace kolem bezdomovců, sociálně slabých občanů i v agendě 
sociálně právní ochrany dětí. Referent R. Novák se (kromě krizového řízení) vzájemně 
zastupuje s M. Žáčkem, úzce spolupracují při organizování práce odsouzených ve 
městě Kuřimi i při přípravě a organizaci kulturních a společenských akcí pořádaných 
městem. Oblast školství se prolíná se sociální problematikou zejména při výkonu 
sociálně právní ochrany dětí a v činnosti kurátora pro mládež. Z uvedených důvodů se 
mi jeví spojení zbytku odboru sociálních věcí s pracovníky OCOPu a referentkou 
školství jako účelné. 

 
2. změny na odboru správním a vnit řních v ěcí: 

Navrhuji zrušení Komise pro projednávání přestupků (v kompetenci starosty města) 
a tím pádem zrušení místa předsedkyně KPPP. Pracovní náplň předsedkyně 
přestupkové komise bude po obsazení místa vedoucího odboru rozdělena mezi ostatní 
pracovníky odboru. Místo vedoucího odboru je v současné době neobsazeno a řízením 
odboru je pověřena Mgr. L. Krejčová. Jde však o dlouhodobě neudržitelný stav 
vzhledem k dalším povinnostem, které vedoucí odboru správního a vnitřních věcí má 
a které nejsou v současné době plněny. 
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Zároveň upozorňuji na skutečnost, že v souvislosti s přesunem podatelny do přízemí 
vznikne potřeba zřízení nového pracovního místa. Na podatelně je potřeba zajistit 
nepřetržitou službu po celou pracovní dobu, což je v současné době v případě potřeby 
zajišťováno pracovnicemi sekretariátu. Po přestěhování podatelny toto již fakticky 
možné nebude. Dále, z důvodu vytížení druhé pracovnice podatelny, bude na 
podatelnu soustředěna agenda Czech Pointu, která je zatím rozložena na různých 
pracovištích úřadu. Dále bude nová pracovnice ihned po nástupu přihlášena na 
zkoušku k provádění legalizace a vidimace a bude v případě potřeby ověřovat. Zároveň 
uvažuji o proškolení nové pracovnice na agendu e-OP, případně e-pasů, aby v případě 
dovolených či nemoci mohla zastoupit nepřítomné pracovnice na přepážkách, kde je 
také nutné zajistit stálý provoz, minimálně v úřední dny. Tím budou obě pracovnice 
vytíženy a zejména bude zajištěno bezproblémové fungování a zástupy v případě 
nemoci a dovolené. 

 
3. změna názvu odboru, p řesuny mezi odbory: 

Navrhuji změnit název odboru investičního a regionálního rozvoje na odbor investiční. 
Název tak bude kratší a lépe zapamatovatelný. Mimo to se regionálním rozvojem odbor 
zabývá minimálně. 
Dále jsou navrženy přesuny mezi odbory. Z kanceláře úřadu navrhuji přesunout do 
odboru investičního projektovou manažerku Ing. Šiblovou. Její pracovní náplní je 
zejména vedení agendy dotací. Většina dotací je investičního charakteru a souvisí 
s výstavbou ve městě. Projektová manažerka velmi úzce spolupracuje s pracovníky 
odboru investičního a regionálního rozvoje. Její zařazení pod tento odbor je tedy 
logické. 
 

Veškeré změny byly projednány odborovou organizací dne 12. 4. 2012. Stanovisko odborů 
přikládám v příloze. 
 
V usnesení je delegována pravomoc uzavírat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
na tajemníka úřadu. Toto usnesení nebylo dosud přijato, byť se tak fakticky dělo. Podle 
ustanovení zákona o obcích RM stanoví celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu, 
tedy dle právního výkladu i dohodářů. V praxi jsou však uzavírány dohody dle aktuální potřeby, 
ze dne na den. Není možné vždy žádat radu města o souhlas, resp. o změnu počtu 
zaměstnanců města. Z tohoto důvodu je navrhována delegace této pravomoci na tajemníka 
úřadu. Uzavírání dohod je omezeno částkou stanovenou v rozpočtu města. 
 
Příloha A: Organizační řád 
Příloha B: Zápis z jednání MOO MěÚ Kuřim 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – stahuje tento materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM  schvaluje Organizační řád Městského úřadu Kuřim dle přílohy. 
 
Návrh usnesení: RM stanovuje  celkový počet zaměstnanců Města Kuřimi zařazených do 

Městského úřadu Kuřim (v pracovním poměru) na 64 a deleguje na 
tajemníka úřadu pravomoc uzavírat dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr a pracovní smlouvy na dobu určitou. 

Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

39. Zdeněk Scholz, xxxxxxxxxxx – žádost o odprodej části 
pozemku na ul. Legioná řská  
(Příloha č. 39, 39A, 39B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Zdeněk Scholz při kolaudaci přístavby budovy č. p. 1017 (prodejna ovoce – zelenina) na ul. 
Legionářská zjistil, že stavba zasáhla do pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim, která je ve 
vlastnictví města Kuřim. Stavební povolení na přístavbu občanské vybavenosti bylo vydáno  
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v roce 1998. Pro další stavební řízení je potřeba stavbu majetkoprávně vypořádat. Dle GP č. 
2826-86/2012 přístavba zasáhla do obecního pozemku dílem „a“ o výměře 28 m2 – viz příloha 

A. 
Na základě výše uvedeného pan Scholz v požádal o odprodej části pozemku parc. č. 2108/1 
v k. ú. Kuřim. Ve své žádosti vysvětluje, jak k zastavení obecního pozemku došlo – viz příloha B 
(prodloužení stávající rampy, přístavba a odhlučnění ventilátoru chlazení, vstup-schodiště 
přístavby z přední a zadní strany). 
V roce 1998 město Kuřim prodalo obecní pozemek panu Scholzovi za částku ve výši 500,- 
Kč/m2. Stejnou částku pan Scholz nabízí městu i nyní. 
Jelikož pan Scholz na majetkoprávní vypořádání spěchá (žádost byla podaná na MěÚ Kuřim 
29. 5. 2012) nemá  OMP k dispozici znalecký posudek na prodejní cenu pozemku.  
Po telefonické konzultaci se znalcem – ing. Zámečníkem OMP doporučuje prodejní cenu 
pozemku ve výši 2.500,- Kč/m2.  
 
Příloha A – GP č. 2826-86/2012 
Příloha B – žádost pana Scholze 
 
 
Na jednání se dostavila Ing. V. Fidrmucová. 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – ptá se, jestli pan Scholz s navrhovanou cenou souhlasí? 
Ing. V. Fidrmucová - cenu zatím neodsouhlasil. Budeme ho kontaktovat. 
Ing. D. Sukalovský – byl by pro částku 2.500,- Kč/ m2. 
Ing. O. Štarha – navrhuje cenu 3.500,- Kč/ m2. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje hlasovat od částky vyšší a to o částce 3.500,- Kč/ m2. 
 
Přijaté usnesení: 311/2012 - RM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2108/1 

v k. ú. Kuřim GP č. 2826-86/2012 označený jako díl „a“ o vým. 28 m2 panu 
Zdeňku Scholzovi bytem xxxxxxxxxxxxx, za cenu 3.500,- Kč/m2

. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Ing. D. Sukalovský),  nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
Z jednání odešla Ing. V. Fidrmucová. 
 
 
 

40. Žádost o rezervaci výkonu pro solární elektrárn y na ZŠ 
Jungmannova a ZŠ Tyršova 
(Příloha č. 40, zpracoval a předkládá D. Sukalovský) 
 
V současné době je společností E. ON obnoveno přijímání žádostí o rezervaci výkonu pro 
solární elektrárny. Na město Kuřim se obrátila společnost Sunlux, s.r.o. Brno s návrhem na 
zbudování dvou solárních elektráren na střechách základních škol Jungmannova a Tyršova 
(investor město Kuřim). K žádosti je přiložen ekonomický rozbor výstavby a provozu a popsáno 
technické řešení pro ZŠ Jungmannova. V případě zájmu o výstavbu FVE je nutno jako první 
krok získat od E. ON rezervaci výkonu, dodávaného do energetické sítě. Tato rezervace je 
nezávazná a není nutno ji využít. V současné době jsou žádosti přijímány, je však 
pravděpodobné, že příjem žádostí bude v brzké době opětovně pozastaven z důvodu naplnění 
kapacity. Podání žádosti je bezplatné. Navrhuji tedy podat tuto žádost jak na ZŠ Jungmannova, 
tak na ZŠ Tyršova, vždy na kapacitu 30 kW. 
O případné výstavbě FVE bude rozhodováno dále, v případě kladného rozhodnutí bude 
postupováno v souladu se zásadami pro investice města Kuřim. Odhadovaná cena výstavby 
FVE o výkonu cca 29 kW na ZŠ Jungmannova je cca 1.200.000 Kč, na ZŠ Tyršova cca o 10 % 
vyšší. 
 
Příloha: Návrh řešení FVE ZŠ Jungmannova (Sunlux, s.r.o.) 
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Diskuse: 
Ing. O. Štarha – navrhuje rozšířit o Wellness Kuřim. 
Ing. D. Sukalovský – žádost může být podána a poté může být doplněna o případné návrhy. 
 
Přijaté usnesení: 312/2012 - RM schvaluje podání žádosti na společnost E. ON o rezervaci 

výkonu fotovoltaické elektrárny, a to pro případnou FVE na ZŠ 
Jungmannova s kapacitou 30 kW a ZŠ Tyršova, s kapacitou 30 kW. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,14 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zden ěk Kříž 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 31. 5. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 23. 5. 2012 
2, 2A – 2D  Hřbitov – nájemné + služby 

Mgr. Ing. Josef Cingroš – rámcová smlouva 
Pozemek p. č. 430 k. ú. Kuřim – předkupní právo 
Fikar Jindřich – žádost o užívání pozemků 
Služby dohodce na komoditní burze 
Janečková Monika - výpověď smlouvy 

3   Fialová Věra – dodatek k nájemní smlouvě 
GOOD 24 s.r.o. – žádost o úpravy v KD Kuřim 
Manželé Bariovi – žádost o uzavření splátkového kalendáře 
Jana Padalíková – nájemní smlouva 
Manželé Gazsikovi – nájemní smlouva 
Aleš Brázda – uzavření nájemní smlouvy 
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4, 4A, 4B JMP Net, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na rozšíření plynovodu 

5   Kuřim – vstupní byty k sociálnímu bydlení 
6, 6A   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – GEODIS BRNO, spol. s r.o. 
7, 7A „Periodická údržba veřejného osvětlení v Kuřimi“ - dodatek č. 7 SOD 

č. 53/2007 
8, 8, 8B, 8C Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa - Rozhodnutí 

o přidělení zakázky 
9, 9A Výběrové řízení „MŠ Kuřim – dodávka osobního automobilu na rozvoz 

stravy“. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné 
zakázky 

10, 10A Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na realizaci projektové dokumentace cyklostezky 
Kuřim- Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 
1. Etapa Kuřim - Lipůvka 

11, 11A Výzva k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 

12, 12A Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
na udržování čistoty cyklostezky 

13, 13A Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
na projekt Family Point Kuřim 

14, 14A   Žádost o výpůjčku billboardu 
15, 15A   Žádost o výpůjčku billboardu 
16   Přechodná úprava provozu 
17, 17A   Výjimka z dopravního značení 
18   Kronika města Kuřimi 
19, 19A   Zápis komise stavební ze dne 21. 5. 2012 
20, 20A   Zpráva o činnosti a hospodaření Městské knihovny Kuřim za rok 2011 
21, 21A   Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2011 
22, 22A, 22B  „Petice za navýšení počtu míst v MŠ Kuřim“ – návrh odpovědi 
23, 23A, 23B  Smlouva o dílo č. 2012/D/0019 (dle dodavatele: 112421) 
24, 24A   Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250.000,- Kč bez DPH 

Název zakázky: 
A)„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“  
B) „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ 

25, 25A, 25B Druhý termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání a návrh kritérií pro přijímání 

26  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
27, 27A, 27B, 27C Poskytnutí daru dětem mateřské školy a žákům základních škol 

zřizovaných Městem Kuřimí ke „Dni dětí“ 
28 GOOD 24 s.r.o. – žádost o zřízení letní zahrádky 
29, 29A, 29B Střelnice Kuřim – výsledky geotechnického posouzení a následné 

aktivity 
30, 30A Uzavření Smlouvy o spolupráci s Českým výborem UNICEF 

a schválení prodeje panenek v objektu Wellness Kuřim, ul. Blanenská 
1082, Kuřim 

31, 31A VO Na Královkách – Dodatek ke smlouvě o sdružených službách 
dodávky elektřiny 

32, 32A   Ceník prací Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim 
33 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim za rok 

2011 
34, 34A Zápis z jednání komise dopravy dne 28. 5. 2012 
35, 35A, 35B Žádost o dar na akci „Já a moje rodina“ a „Den dětí v golfovém areálu 

Kaskáda“ 
36, 36A JUDr. Petr Kocián – rámcová smlouva k vyklizení bytu 
37, 37A-D Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa 

ředitelky/ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno 
– venkov, příspěvkové organizace a Základní školy Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 

38 Reorganizace Městského úřadu Kuřim 
39, 39A, 39B Zdeněk Scholz, – žádost o odprodej části pozemku na ul. Legionářská 
40 Žádost o rezervaci výkonu pro solární elektrárny na ZŠ Jungmannova 

a ZŠ Tyršova 


