
 1 

Z á p i s   č í s l o  18/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 20. 6. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Jiří Koláček    1. místostarosta 

Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 

 
  Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Omluveni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

 PaedDr. David Holman  člen rady 
 
 
Ověřovatel zápisu:  Zdeněk Kříž 
 
 
První místostarosta zahájil jednání v 15,12 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 13. 6. 2012 
 

2.  E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Tyršova/Brněnská, NNk, VELO PLUS“ 
2.1.  E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Tyršova, přeložka VNv 366, ALING, s.r.o.“ 
2.2.  E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Brněnská, Jánská, obnova NN“ 
2.3.  E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Nerudova, B. Němcové, úprava NNv“ 

 
3.  Vlasta Sladká – výpověď nájmu bytu 
3.1.  GOOD 24 s.r.o. – žádost o úpravy v KD Kuřim 
3.2.  GOOD 24 s.r.o. – žádost o zřízení letní zahrádky 
3.3.  Nebytový prostor č. 847/10 – bývalá cukrárna 
3.4.  Malá Iveta – výměna bytů 
3.5.  Ludmila Franková – výpověď nájmu bytu 

 
4.  „Novostavba Bytové domy sv. Ján, Kuřim“ - vyjádření k projektové dokumentaci pro 

územní řízení 
 

5.  Navýšení kapacity mateřské školy a školní jídelny - výdejny Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, místo výkonu činnosti Tyršova 1255 

 
6.  Poskytnutí vstupenek do venkovního areálu Wellness Kuřim pro žáky základních škol 

zřizovaných Městem Kuřimí 
 

7.  Pravidla pro udělování souhlasu s užitím loga města Kuřimi 
 

8.  Závěrečný účet 2011 
 

9.  JmK – darovací smlouva 
 

10.  Manželé Sadílkovi – žaloba na vyklizení 
 

11.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 

12.  Informace o umístění reklam na silničním zábradlí – sportovní akce 
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13.  Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ a zhotovení 
venkovního hřiště“ 

 
14.  SŽDC, státní organizace – smlouva o výpůjčce a provádění úklidových 

a údržbářských prací 
 

15.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 

16.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 

17.  Cyklostezka Kuřim – Lipůvka - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování 
projektové dokumentace 

 
18.  Výběrové řízení „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 

 
19.  Dodávka „Interiér – pro jednotřídní MŠ v ZŠ Tyršova“ 

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

 
21.  Projektová příprava Sportovní haly v Kuřimi 

 
22.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 

 
23.  Most ev. č. 50-1 v Kuřimi Pod Zárubou – zahájení zadávacího řízení 

 
24.  Smlouva o výpůjčce nebytových prostor 

 
25.  Direct Film s.r.o. - objednávka 

 
26.  Scholz Zdeněk – zrušení záměru 

 
27. Různé 

 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 13. 6. 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 13. 6. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 321/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 13. 6. 2012. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

13. Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 
jednot řídní MŠ a zhotovení venkovního h řišt ě“ 
Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky: „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ a zhotovení 

venkovního hřiště“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D- OIRR-2012-003 
Zajišťující odbor (ZO):  OIRR 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
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Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci v souladu s usnesením Zastupitelstva města ze 
dne 15. 5. 2012 č.1074/2012 ohledně vybudování odloučeného pracoviště Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, v základní škole na ulici Tyršova. OIRR 
doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách 
města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise.  
 

Návrh členů hodnotící komise:     Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Ing. Oldřich Štarha   1.  Jiří Koláček 
2. Ing. Arch. Petr Němec   2.  Ing. Aleš Demjen 
3. Ing. Miluše Macková   3.  Ing. Petr Němec 
4. Mgr. Stanislav Plchot   4.  Mgr. Hana Němcová 
5. Ing. Jindřiška Honců   5.  Stanislav Bartoš 

 
Příloha č. 1:  Výzva k podání nabídky  
Příloha č. 2:  Návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
Mgr. A. Zimmermannová – došlo ke změně ve složení hodnotící komise: dalším členem bude 
J. Koláček, Ing. J. Honců bude tajemník komise, náhradníkem komise bude Ing. D. Sukalovský 
a místo Mgr. H. Němcové pan Z. Kříž. 
 
Přijaté usnesení: 322/2012 - RM schvaluje  zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní 
MŠ a zhotovení venkovního hřiště“ dále schvaluje  znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje  členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se 
změnou. 

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

20. Výběrové řízení „MŠ Ku řim – dodávka osobního automobilu na 
rozvoz stravy“ 
Zrušení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky a vyhlášení nového V Ř 
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. 20, 20A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. L. Slámová, Ing. J. Honců) 
 
V návaznosti na usnesení 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, a usnesení č. 284/2012 ze dne 30. 5. 2012 o zahájení výběrového řízení na 
dodávku osobního automobilu na rozvoz stravy proběhlo dne 14. 6. 2012 otevírání obálek 
s nabídkami. Celkem bylo odevzdáno 5 nabídek, z toho jedna nevyhověla z hlediska obsahu a komise 
ji vyřadila z dalšího posuzování. Nabídky ostatních dodavatelů se pohybovaly od 277 tis. do 450 tis. 
Kč. Nejvýhodnější nabídka byla od fy Autonova, která nabízela Škodu Praktik, komise nechala vůz 
předvést a po zhlédnutí bylo konstatováno, že i přes splnění zadávacích podmínek vůz není 
prostorově dostačující a při vykládce termoportů bude překážet práh dveří. 
Komise na základě výše vedeného doporučuje zrušení výběrového řízení a to vzhledem k podstatné 
změně technických parametrů oproti původnímu zadání, zejména – objem nákladového prostoru, 
výkon motoru, v nákladovém prostoru – neumisťovat práh dveří.  
Vzhledem k časové tísni – dodávku potřebuje škola ke konci srpna, rovněž žádáme výjimku ze 
směrnice města Kuřim na zkrácení lhůty pro podání nabídek na 10 dnů. 
 
Návrh hodnotící komise (zůstává původní): 
Členové:   Náhradníci: 
Jiří Koláček   Ing. Oldřich Štarha 
Mgr. Lenka Slámová  Mgr. Hana Němcová 
Stanislav Bartoš  Ing. Jindřiška Honců 
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Příloha: výzva k podání nabídky 
 
Přijaté usnesení: 323/2012 - RM  schvaluje  zrušení zadávacího řízení na dodávku nového osobního 

automobilu na rozvoz stravy pro Mateřskou školu Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno-venkov, z důvodů podstatné změny zadávacích podmínek – technických 
parametrů. 

 
Přijaté usnesení: 324/2012 - 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. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. 
Holman). 
 
 
 

2. E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Ku řim, Tyršova/Brn ěnská, NNk, 
VELO PLUS“ 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 2C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost PROSIG, s.r.o. v zastoupení investora E. ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Tyršova/Brněnská, NNk, VELO PLUS“ – viz 
příloha C. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 433, 434, 436/8, 
439/3, 612/12, 625, 4219/1, 4219/2, 4242/1 a 4242/3 vše v k. ú. Kuřim, o celkové délce 170 m – 
smlouva viz příloha B. 
Dále bude stavbou dotčený pozemek, který je ve vlastnictví města - právo hospodařit se svěřeným 
majetkem obce svědčí pro ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 a to parc. č. 612/11 v k. ú. Kuřim, o celkové délce 
72 m – viz příloha A. 
Vzhledem k tomu, že pozemky ve vlastnictví města Kuřim jsou na dvou různých listech vlastnictví (1 a 
7071) připravila společnost PROSIG, s.r.o. dvě smlouvy. 
OIRR a nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000,- Kč a 20.000 bez DPH. Ve vyšší ceně za zřízení věcného břemene je zohledněna délka 
kabelového vedení. 
 
Příloha A, B – smlouva 
Příloha C – situace 
 
Přijaté usnesení: 325/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemcích parc. č. 433, 434, 436/8, 439/3, 612/12, 625, 4219/1, 4219/2, 
4242/1 a 4242/3 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
20.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

 
Přijaté usnesení: 326/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemku parc. č. 612/11 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 7071. Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
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Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. 
Holman). 
 
 
 

2.1. E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Ku řim, Tyršova, p řeložka VNv 
366, ALING, s.r.o.“ 
(Příloha č. 2, 2D, 2E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost PROSIG, s.r.o. v zastoupení investora E. ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Tyršova, přel. VNv 366, ALING“ – viz příloha 
D. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2615/9, 2615/10, 
2616/1 a 2615/1 vše v k. ú. Kuřim. 
Jedná se o přeložení stávajícího venkovního vedení z důvodu odstranění prostorového omezení pro 
novou výstavbu. 
OIRR a nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000,- Kč bez DPH.  
 
Příloha D – situace 
Příloha E – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 327/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemcích parc. č. 2615/9, 2615/10, 2616/1 a 2615/1 vše v k. ú. Kuřim, 
obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na 
dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

2.2. E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Ku řim, Brn ěnská, Jánská, 
obnova NN“ 
(Příloha č. 2, 2F, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Kuřim, Brněnská, Jánská obnova NN“ město Kuřim uzavřelo v návaznosti na 
usnesení RM č. 143/2009 budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. 
143/2009 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem 
v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 605/1, 605/2, 612/12, 612/13, 612/19, 
628, 989, 1007, 1039, 1077/3, 1080/1, 2635/1, 2636/1, 2647/2, 2648/1, 2648/4, 4216/1, 4225, 4217 
a 4219/1 k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 30.000,- Kč, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. 
Po realizaci stavby se geometrickým plánem č. 2761-134/2011 vymezil průběh a rozsah věcného 
břemene. Z přeloženého GP vyplývá, že stavbou byly nepatrně dotčeny i pozemky ve vlastnictví 
města, na které nebyla uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - parc. č. 436/8 
a 2662/1. Dále byly stavbou dotčeny pozemky, parc. č. 432/20, 432/24 a 612/22, které v době 
uzavírání budoucí smlouvy nebyly ve vlastnictví města, ale v majetku ČR- ve správě Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na zřízení věcného 
břemene. Z důvodu velikosti GP jej nepředkládáme v příloze, je k nahlédnutí na OMP. 
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Příloha F – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 328/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
GP č. 2761-134/2011 na pozemcích parc. č. 432/20, 432/24, 436/8, 612/22 
a 2662/1 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

2.3. E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Ku řim, Nerudova, B. N ěmcové, 
úprava NNv“ 
(Příloha č. 2, 2G, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Kuřim, Nerudova, B. Němcové úprava NNv“ město Kuřim uzavřelo v návaznosti na 
usnesení RM č. 88/2009 budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. 
88/2009 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem 
v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu podle přílohy na pozemcích parc. č. 486/2, 519/1, 519/2, 519/7, 550/1, 
1131, 1132, 1138/1, 1139, 1166 a 4226 k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 30.000,- Kč, na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Po realizaci stavby se geometrickým plánem č. 2764-2148/2011 vymezil průběh a rozsah věcného 
břemene. Z přeloženého GP vyplývá, že stavbou byly dotčeny i pozemky ve vlastnictví města, na 
které nebyla uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene – pozemky parc. č. 1079,1080/1, 
1085/2 a 1104/8. 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na zřízení věcného 
břemene. Z důvodu velikosti GP jej nepředkládáme, je k nahlédnutí na OMP. 
 
Příloha G – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 329/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
GP č. 2764-2148/2011 na pozemcích parc. č. 1079, 1080/1, 1085/2 a 1104/8 vše 
v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

3. Vlasta Sladká – výpov ěď nájmu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Vlasta Sladká je nájemcem obecního bytu xxxxxxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn v IX. 
nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 4295 
a 4296 vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 14. 4. 1997 na dobu neurčitou. 
Paní Sladká začala mít potíže s řádným placením nájmu již v roce 2011. V letošním roce neuhradila 
ani jeden předepsaný nájem. Ke dni 31. 5. 2012 dluží částku na nájemném a zálohách na úhradu za 
služby xxxxxxx,- Kč + poplatek z prodlení. OMP podal začátkem roku 2012 na paní Sladkou žalobu na 
zaplacení dlužné částky. Nepravomocný platební rozkaz byl OMP doručen dne 8. 6. 2012. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla paní Vlastě Sladké dána výpověď nájmu bytu 
ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) OZ. Důvodem je hrubé porušení povinností nájemce. Výpovědní 
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lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena nájemci. 
 
Přijaté usnesení: 330/2012 - RM schvaluje  výpověď nájmu bytu xxxxxxxxx umístěného v IX. NP 

bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx paní Vlastě Sladké, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

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

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 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) ze dne 4. 6. 2012: 
Předmětná úniková cesta je dle ČSN 73 0802 posuzována jako nechráněná a je využívána jako hlavní 
úniková cesta z prostor společenského sálu a restaurace. Dle této normy je nechráněná úniková cesta 
trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství, přičemž za trvale volný se 
považuje komunikační prostor, v němž není umístěn žádný materiál nebo zařízení bránící úniku osob. 
Dle čl. 9.11.1 normy musí šířky únikových cest umožňovat bezpečnou evakuaci všech osob. 
Co se týká podlahy, z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné, aby povrch podlahy 
a schodiště měl také protiskluznou úpravu. 
V návaznosti na výše uvedené nedoporučuje požární technik provést navrhované úpravy, a to jednak 
z důvodu snížení využitelné šířky únikové cesty při instalaci mobilní nájezdové rampy pro kočárky 
a také vzhledem k tomu, že nebyly blíže specifikovány požárně technické vlastnosti a protiskluznost 
navrhované podlahové krytiny. V případě, že bude provozovatel restaurace trvat na provedení úprav, 
je nutno doložit soulad s předpisy požární bezpečnosti staveb autorizovaným projektantem požární 
ochrany a technicko-uživatelské parametry navrhované podlahové krytiny. 
 
Pokud bude po cvičení hasičů město nuceno otevřít i druhé únikové schodiště lze o navržených 
úpravách vážně uvažovat. V opačném případě OMP navržené úpravy vzhledem k vyjádření technika 
BOZP nedoporučuje. 
 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
 
Diskuse: 
Mgr. P. Kavka – na základě předběžné informace od hasičů se bude muset otevírat druhé únikové 
schodiště, díky čemuž asi dojde k omezení nájemní smlouvy s p. Bobčíkem. 
J. Koláček – počkal by na závěrečnou zprávu od hasičů, nyní by o úpravách nejednal. 
 
Návrh usnesení:  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) instalace nájezdové rampy pro kočárky na schodiště vedoucí z I. NP do II. NP, 
b) položení plovoucí podlahy na schodišti vedoucí z I. NP do II. NP a před 

vstupem do restaurace. 
Materiál byl stažen z jednání. 
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3.2. GOOD 24 s.r.o. – žádost o z řízení letní zahrádky 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 30. 5. 2012 schválila 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. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn 1. 6. 2012. Do doby odevzdání materiálů nebyly k záměru 
podány žádné připomínky. 
OMP doporučuje nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Příloha A – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 331/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je část 

pozemku p. č. 1810, k. ú. Kuřim v prostorách před objektem č. p. 902 (Kulturní dům 
Kuřim) na nám. Osvobození, za účelem provozování letní zahrádky za cenu 300 
Kč/m2/rok na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a s roční valorizací, 
společnosti GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902. 

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

3.3. Nebytový prostor č. 847/10 – bývalá cukrárna 
(Příloha č. 3, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi vyhlásila svým usnesením č. 111/2012 ze dne 21. 3. 2012 záměr na pronájem 
nebytového prostoru č. 847/10 umístěný v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 845 – 847 na ul. 
nám. Osvobození v Kuřimi. Záměr byl zveřejněn dne 22. 3. 2012 a lhůta pro podávání nabídek 
skončila dne 24. 4. 2012. 
Do stanoveného termínu podalo své nabídky pět uchazečů. Následně byl RM předložen na schůzi 
dne 9. 5. 2012 k projednání materiál s návrhem na výběr nového nájemce. RM svým usnesením 
č. 236/2012 schválila pořadí uchazečů takto: 

1. Moravské maso, spol. s r.o., se sídlem Zelný trh 21, 602 00 Brno, IČ 634 86 342 
2. Aniston s.r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno, IČ 277 45 350 
3. Bc. Kateřina Nečasová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 624 00 Brno 
4. Zdeněk Fiala, trvale bytem Dolní Loučky xxx, PSČ 594 55, IČ 753 70 646 
5. KONTEST s.r.o., se sídlem Březina 14, 666 01 Tišnov, IČ 277 15 019 

 
Ihned po schválení pořadí začal OMP jednat s uchazečem, který se umístil na prvním místě, se 
společností Moravské maso, spol. s r.o. Zástupce společnosti, pan Vít Steinhauser, se na OMP 
dostavil dne 14. 5. 2012. Z důvodu zvážení nutných investic a následné návratnosti projektu řeznictví 
však od záměru pronajmout si tento nebytový prostor odstoupil, což dne 15. 5. 2012 potvrdil 
i písemně. 
 
OMP tedy zkontaktoval uchazeče umístěného na druhém místě, společnost Aniston s.r.o. Zástupkyně 
společnosti, paní Ing. Petra Vavroušová, se na OMP dostavila dne 16. 5. 2012. Po prohlídce 
předmětného nebytového prostoru však i ona telefonicky sdělila, že o tento nebytový prostor již nemá 
společnost Aniston s.r.o. zájem. Dne 28. 5. 2012 potvrdila odstoupení od pronájmu i písemně. 
 
OMP ihned telefonicky kontaktoval uchazeče umístěného na třetím místě, paní Bc. Kateřinu 
Nečasovou, která projevila velký zájem o předmětný nebytový prostor. Nebytové prostory by využívala 
pro účely finančního poradenství. Výbavu a design má poskytnout pojišťovna Kooperativa. Ve své 
nabídce uvádí, že by byla provedena rekonstrukce těchto prostor, která by se skládala z reinstalace 
stávajících rozvodů vody a instalace nových rozvodů s vybudováním nových sociálních zařízení, nové 
elektroinstalace, vč. revizní zprávy, opravy podlah a pokládky podlahových krytin, opravy omítek, nové 
výmalby prostor, výměny vstupních dveří, výměny výloh. Dále nabízí nájemné ve výši 100,- 
Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 
Nájemní smlouva s ní byla prokonzultována, a bylo dohodnuto znění, viz příloha materiálu. Během 
případných stavebních úprav bude nutné požádat ještě stavební úřad o změnu užívání stavby. 
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Příloha – návrh nájemní smlouvy 
 
Diskuse: 
J. Koláček – byl by pro pronájem tohoto prostoru paní Jakešové. 
Mgr. P. Kavka – její platební morálka není stoprocentní. 
 
Přijaté usnesení:  332/2012 - RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru č. 847/10 o výměře 95,30 m2 umístěného v I. nadzemním 
podlaží budovy č. p. 845 - 847 (ul. nám. Osvobození) na pozemcích p. č. 2121, p. 
č. 2122, p. č. 2123, vše k. ú. Kuřim, s paní Bc. Kateřinou Nečasovou, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxx Brno, IČ 64319911, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby s roční valorizací podle 
míry inflace. 

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

3.4. Malá Iveta – vým ěna byt ů 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky xxxxxxxxx 2+1, umístěné ve III. nadzemním podlaží 
bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Nájemcem byl pan Antonín 
Koláček, který dne 21. 1. 2011 zemřel. Byt byl následně zapečetěn a řešeno dědictví. Dědické řízení 
bylo pro nemajetnost zastaveno. Město Kuřim nabídlo předmětný byt na směnu stávajícím nájemcům 
obecních bytů. O směnu bytu požádali společní nájemci pan Vašák a Marija Movsisyan, avšak 
k uzavření nájemní smlouvy nedošlo, protože společní nájemci vzali svou žádost zpět. 
Dne 26. 3. 2012 požádala o směnu bytů paní Iveta Malá, která je nájemcem obecního bytu xxxxxxxx, 
1+kk, umístěného ve IV. nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxx Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je paní Malá od 1. 1. 2012, nájemní smlouva je uzavřena na dobu 
určitou 2 let. Byt byl paní Malé přidělen na základě výběrového řízení ze dne 23. 11. 2011 na přidělení 
obecního bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle umístění v „Pořadníku žadatelů č. 29 o pronájem 
obecního bytu“. Paní Malá se chce přestěhovat k 1. 7. 2012. Předtím je nutno ukončit nájemní 
smlouvu ve stávajícím bytu. 
OMP nyní v bytě provádí rekonstrukci koupelny, která by měla být do 20. 6. 2012 dokončena. OMP 
doporučuje výměnu bytů provést. Uvolněný byt xxxxxxxxxx nabídne OMP ve smyslu obecně závazné 
vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, k výměně stávajícím 
nájemcům. 
 
Přijaté usnesení: 333/2012 - RM  schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Ivetou 

Malou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytové 
jednotky xxxxxxxxx umístěné ve IV. nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 30. 6. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 334/2012 - RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Ivetou Malou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je bytová jednotka 
xxxxxxxxxx umístěná ve III. NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx v Kuřimi. Nájemní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2013. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. 
Holman). 
 
 
 

3.5. Ludmila Franková – výpov ěď nájmu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Ludmila Franková je nájemcem obecního bytu xxxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve III. 
nadzemním podlaží bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 1830 
a 1831 vše v k. ú. Kuřim. Nájemcem předmětného bytu je od 25. 9. 1991 na základě Rozhodnutí 
o schválení dohody o výměně bytů. 
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Paní Franková má v poslední době potíže s řádným placením nájmu. Od prosince 2011 zaplatila 
pouze jeden řádný nájem, a to za měsíc leden 2012. Ke dni 31. 5. 2012 dluží částku na nájemném 
a zálohách na úhradu za služby xxxxxxxxxx,- Kč (dle podkladů od správce bytu – Správa bytů Kuřim, 
s.r.o.). 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla paní Ludmile Frankové dána výpověď nájmu 
bytu ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) OZ. Důvodem je hrubé porušení povinností nájemce. Výpovědní 
lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena nájemci. 
 
Diskuse: 
Mgr. P. Kavka – uvádí, že se na OMP dostavila pí Franková, která žádá o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou. Nyní navrhuje stáhnout původní usnesení a ukončit nájemní vztah dohodou. 
 
Přijaté usnesení:  335/2012 - RM schvaluje  ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu xxxxxxxxx umístěného ve III. NP bytového domu xxxxxxxxxx na ul. 
Jungmannova v Kuřimi s paní Ludmilou Frankovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxxx Kuřim, dohodou ke dni 30. 6. 2012. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  výpověď nájmu bytu xxxxxxx umístěného ve III. NP bytového domu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx paní Ludmile Frankové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

4. „Novostavba Bytové domy sv. Ján, Ku řim“ - vyjád ření 
k projektové dokumentaci pro územní řízení 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Pan Ing. Petr Bardůnek, PhD., podal žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (PD) pro územní 
řízení Bytové domy sv. Ján, Kuřim“, na pozemcích p. č. 2642/159,2642/158, 2642/503, k. ú. Kuřim. 
Projektová dokumentace řeší: 

- hlavní objekty A, B, C, D 
- napojení na inž. sítě (vodovodní řad, kanalizační stoka, plynovod, el. energie, sdělovací 

kabely)  
Vyjádření odboru majetkoprávního: 

Jeden sloup veřejného osvětlení se přesouvá, nutno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene před vydáním stavebního povolení. 
Před zahájením stavebního řízení uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 
4954/2, 4949. 
Retenční nádrž zůstane ve vlastnictví investora. 
Pro přípojky vedoucí přes pozemky ve vlastnictví města Kuřimi (parc. č. 2642/160, 2642/265, 
4947) je nutno zřídit úplatné věcné břemeno před vydáním stavebního povolení.  
V případě poškození komunikace při budování sítí musí být uvedeno do původního stavu. 

 
Vyjádření odboru životního prostředí: 
 Město doposud požadovalo výsadbu stromů na zpevněné parkovací plochy – na 4 stání 1 strom. 

V projektu chybí rozpracované přílohy – stání kontejnerů na tříděný odpad, výkres ozelenění 
ploch (nutné zvlášť, pokud investor bude chtít přidávat tyto plochy do budoucího vlastnictví 
města) 

 
Vyjádření odboru investičního a reg. rozvoje: 

Parkování bude řešeno samostatně dle uzavřených smluv s městem Kuřim. 
Celkové dopravní řešení musí odsouhlasit DI PČR vč. vjezdu k dané nemovitosti. 
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Kanalizační přípojka bytového domu A+B bude napojena na kanalizační stoku DN 300 kamenina 
v ul. Dlouhá a bloky bytového domu C+D budou napojeny kanalizační přípojkou na kanalizační 
stoku DN 300 kamenina v ul. Metelkova 
- Na kanalizačních přípojkách bude umístěna revizní šachta, veřejná část kanalizační přípojky 
bude provedena z kameninových trub vše v souladu se Standardy pro kanalizační zařízení města 
Kuřimi 
- Vodovodní přípojka bytového domu A+B bude napojena na vodovodní řad DN 80 LT v ul. 
Dušínova, bloky bytového domu C+D budou napojeny vodovodní přípojkou na vodovodní řad DN 
100 LT v ul. Metelkova 
- Vodoměrné šachty budou umístěny v pozemku investora v souladu se Standardy pro 
vodovodní zařízení města Kuřimi 
- Dešťové vody vzniklé dopadem na stavbu či zpevněné plochy musí být řešeny v souladu se 
zákonem 254/2001 Sb. a 183/2006 Sb. vsakováním nebo zadržováním vod na pozemku stavby. 
Jestliže však vsak dešťových vod nebude možný, bude třeba navrhnout odvod dešťových vod 
přes retenci se zpomalením a tyto vody budou odvedeny do dešťové kanalizace. 
- Dále požadujeme, aby byly dodrženy pokyny provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
ve městě Kuřim Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

 Před zahájením stavebního řízení musí stavebník požádat o sjezd na místní komunikaci (vyřizuje 
Ing. Kovář, Odbor dopravy, tel. 541 422 335). K žádosti bude předložena dokumentace sjezdu, 
odsouhlasena Dopravním inspektorátem PČR, Rybářova 17, Brno. 

 Před započetím prací musí být vytyčeny inž. sítě v majetku města Kuřimi (veřejné osvětlení – 
p. Hrubý, tel. 603 482 349, kabelová televize – p. Laurin, tel. 604 981 455). 
Min. 30 dnů před zahájením prací omezujících provoz na místní komunikaci musí být požádáno 
o stanovení přechodného dopravního značení (předem odsouhlaseného Dopravním 
inspektorátem PČR, Rybářova 17, Brno) - vyřizuje Ing. Kovář, Odbor dopravy MěÚ Kuřim, 
Jungmannova 968, Kuřim, tel. 541  422 335.  
Min. 20 dnů před zahájením výkopových prací je nutno požádat o „povolení k p řekopu 
veřejného prostranství – komunikace, chodníky, zele ň“ - vyřizuje Ing. Kovář, Odbor dopravy 
města Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, tel. 541 422 335. 
Po dokončení stavby bude odboru investičnímu a regionálního rozvoje MěÚ Kuřim předáno 
zaměření objektu a všech nových sítí vč. přeložek v digitální podobě na CD pro doplnění 
technické mapy města Kuřimi. Zaměření bude zapracováno do stávajícího polohopisu 
a výškopisu města Kuřimi. Podklady poskytne na vyžádání firma Hrdlička spol. s r.o., Ing. Martina 
Poláková, tel. 724 176 987. 

Vyjádření komise stavební 21. 5. 2012: 
Komise stavební nemá námitek k předložené projektové dokumentaci Bytové domy sv. Ján. 
Celá dokumentace je k nahlédnutí na odboru investičním a reg. rozvoje 
Přílohy: - koordinační situace 

 
Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení 

akce „Bytové domy sv. Ján, Kuřim“.  
Tento materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

5. Navýšení kapacity mate řské školy a školní jídelny - výdejny 
Mateřské školy Ku řim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, místo 
výkonu činnosti Tyršova 1255 
(Příloha č. 5, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Od 1. 9. 2012 bude v budově základní školy na ulici Tyršova 1255 nově zřízena nová třída mateřské 
školy pro 28 dětí. Z toho důvodu dojde k navýšení kapacity mate řské školy ze 413 na 441 d ětí 
a školní jídelny – výdejny z 359 na 387 stravovanýc h.  
Dle krajské metodiky o zařazování a změnách v rejstříku škol a školských zařízení je třeba, aby 
veškeré potřebné administrativní kroky s tímto spojené schválila Rada města Kuřimi, jako výkonný 
orgán zřizovatele škol. 
Z tohoto důvodu předkládám radě města ke schválení níže uvedené návrhy usnesení. 
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Přijaté usnesení: 336/2012 - RM schvaluje zápis nového místa výkonu činnosti mateřské školy 
a školní jídelny-výdejny, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, obojí na adrese Tyršova 1255, 
s účinností od 1. 9. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 337/2012 - RM schvaluje  navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost 

vykonává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvková organizace, ze 413 na 441 dětí s účinností od 1. 9. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 338/2012 - RM schvaluje  navýšení kapacity školní jídelny – výdejny, jejíž činnost 

vykonává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvková organizace, z 359 na 387 stravovaných s účinností od 1. 9. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 339/2012 - RM schvaluje  podání žádosti o zápis výše uvedených změn v údajích 

vedených v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, odbor školství. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, 
PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

6. Poskytnutí vstupenek do venkovního areálu Wellne ss Ku řim pro 
žáky základních škol z řizovaných M ěstem Ku řimí 
(Příloha č. 6, předkládá Z. Kříž, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
V minulých letech poskytovalo Město Kuřim, jako odměnu nejlepším žákům základních škol, volné 
vstupenky do plaveckého areálu Kuřim. Kromě podpory pohybové aktivity žáků měl tento způsob 
odměňování i příznivý marketingový účinek, protože žáci s volnou vstupenkou většinou vždy přivedli 
i další návštěvníky, kteří si vstup zaplatili. Město Kuřim ke konci školního roku poskytlo vstupenky 
základním školám, které potom samy zajistily jejich další předání oceněným žákům.  
Navrhuji, abychom se k této formě odměňování nejlepších žáků vrátili a i v letošním školním roce 
ocenili nejlepší žáky základních škol zřizovaných Městem Kuřimí, a to 10 volnými vstupy do 
venkovního areálu Wellness Kuřim pro žáky se samými jedničkami a 5 volnými vstupy do venkovního 
areálu Wellness Kuřim pro žáky s vyznamenáním. 
 
Dle sdělení ředitelů základních škol bude na konci školního roku orientační počet úspěšných žáků: 

-  Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
Celkem úspěšných žáků: 315  
1. stupeň 
z toho: samé jedničky  135 
 vyznamenání    95  
2. stupeň 
z toho: samé jedničky    54 
 vyznamenání    31 
Hodnota celodenního vstupného do venkovního areálu: 55,- Kč/1 vstup 
Celkem za 10 vstupů: (189 * 55) * 10 = 103 950,- Kč 
Celkem za 5 vstupů: (126 * 55) * 5 = 34 650,- Kč 
Celkem škola: 103 950 + 34 650 = 138.600,- Kč 
 

-  Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
Celkem úspěšných žáků: 340 
 
1. stupeň    
z toho: samé jedničky  220 
 vyznamenání    40 
2. stupeň          
z toho: samé jedničky    30   
 vyznamenání    50 
Hodnota celodenního vstupného do venkovního areálu: 55,- Kč/1 vstup 
Celkem za 10 vstupů: (250 * 55) * 10 = 137 500,- Kč  
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Celkem za 5 vstupů: (90 * 55) * 5 = 24 750,- Kč 
Celkem škola: 137 500 + 24 750 = 162.250,- Kč 
 

Odměna žákům bude realizována formou nákupu vstupenek Městem Kuřimí. Předání žákům 
proběhne prostřednictvím ředitelů základních škol. 
 
Celková hodnota odm ěn: 306.350,- K č  
Škola 10 vstupů Hodnota v Kč 5 vstupů Hodnota v Kč 
ZŠ Kuřim, Jungmannova 
813 

189 žáků 103 950,- 126 žáků 34 650,- 

ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 250 žáků 137 500,-   90 žáků 24 750,- 
Celkem  439 žáků 241 450,- 216 žáků 59 400,- 
 
Diskuse: 
Mgr. A. Zimmermannová – upřesnila počty dětí se samými jedničkami celkem 182 a 223 
a s vyznamenáním celkem 108 a 107. 
 
Přijaté usnesení: 340/2012 - RM schvaluje poskytnutí daru nejlepším žákům základních škol 

zřizovaných Městem Kuřimí formou volných vstupenek do venkovního areálu 
Wellness Kuřim, dle zápisu se změnami. 

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

7. Pravidla pro ud ělování souhlasu s užitím loga m ěsta Ku řimi 
(Příloha č. 7, 7A , předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením RM č. 128/2012 bylo tajemnici úřadu uloženo zpracovat a předložit RM ke schválení 
Pravidla pro udělování souhlasu města s užitím loga města Kuřimi. Pravidla jsou stanovena obdobně 
jako při udělování souhlasu s užitím znaku města Kuřimi. 
 
Příloha: Pravidla pro udělování souhlasu města s užitím loga města Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 341/2012 - RM schvaluje  Pravidla pro udělování souhlasu města s užitím loga 

města Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

8. Závěrečný účet 2011 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2011. 
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“. Tato 
zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky a závěr přezkoumání je bez výhrad. 
Závěrečný účet byl v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a bude projednán Finančním 
výborem. 
ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ve zprávě jsou uvedeny pouze výbor kontrolní a finanční, máme ale i jiné výbory. Žádá 
prověřit, jestli by neměly být uvedeny všechny výbory. 
 
Přijaté usnesení: 342/2012 - RM bere na v ědomí a p ředkládá  ZM ke schválení závěrečný účet 

hospodaření Města Kuřim k 31. 12. 2011 a Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
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9. JmK – darovací smlouva 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337, zaslal Městu Kuřim návrh 
darovací smlouvy, jejímž předmětem je v přílohách specifikovaný mobiliář autobusových zastávek 
Železniční stanice, Poliklinika a Díly pod Sv. Jánem. 
Návrh smlouvy byl městu zaslán bez předchozí konzultace. 
Stanoviska OMP i OŽP jsou k dané záležitosti zamítavá. 
 
Příloha - návrh darovací smlouvy včetně příloh 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – nesouhlasí s převodem. 
Ing. O. Štarha – jedná se o zastávky, které není možné využít k reklamním účelům, pouze bychom se 
starali o mobiliář. 
 
Návrh usnesení: RM  schvaluje uzavření darovací smlouvy s Jihomoravským krajem, se sídlem 

Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337, jejímž předmětem je mobiliář 
autobusových zastávek Poliklinika, Železniční stanice a Díly pod Sv. Jánem. 

Hlasováno: pro 0, proti 2 (J. Kolá ček, Z. Kříž), zdržel se 1, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, 
PaedDr. D. Holman). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

11. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Usnesením RM č. 265/2004 byl schválen záměr trvalé nabídky k pronájmu reklamní plochy na 
silničním zábradlí v majetku města Kuřimi k reklamním účelům za cenu 300,- Kč/1 pole/ 1 měsíc + 
20% DPH. 
Dne 12. 6. 2012 podal pan Ing. Jiří Vacek za společnost CEEC Research s.r.o., se sídlem: 252 43 
Praha-západ, Průhonice, Dobřejovická 385 žádost o umístění reklamní plochy v rozsahu 1 pole 
silničního zábradlí v Kuřimi, nám. 1. Května, v počtu 2 ks, dále po 1 ks na ul. Leginářská u Elprumu a 
ul. Tyršova u sokolovny. Reklamní plochy žádá umístit od 21. 6. 2012 do 20. 8. 2012. Celková cena 
činí 2.880,- Kč (s DPH).  
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 343/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, dále na ul. Tyršova u sokolovny a ul. 
Legionářská u Elprumu se společností CEEC Research s.r.o., se sídlem: 252 43 
Praha-západ, Průhonice, Dobřejovická 385, IČ: 29053005. Reklamní tabule 
v počtu 4 ks bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 21. 6. 2012 do 20. 8. 
2012 za cenu 2.880,- Kč. 

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

12. Informace o umíst ění reklam na silni čním zábradlí – sportovní 
akce  
(Příloha č. 12, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Na další schůzi RM dne 20. 6. 2012 je připravován příspěvek k umísťování reklam na silničním 
zábradlí, který se bude týkat větších změn v této oblasti: zvýšení ceny za užití plochy (500,- Kč/ 
1 pole/1měsíc), vymezení míst pro umístění reklam, stanovení podmínek k provedení a velikosti 
reklamního banneru.  
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Předkládáme RM na zvážení, zda by nebylo vhodné do těchto změn zahrnout také návrh, aby plochy 
na silničním zábradlí k umístění reklamy pro účely pozvánky na sportovní akce byly vypůjčeny 
zdarma. Po zvážení jednotlivých žádostí by RM schvalovala uzavření smlouvy o bezúplatném 
vypůjčení plochy. Jedna smlouva v režimu výpůjčky je již uzavřena s Občanským sdružením pro 
realizaci silničního obchvatu města Kuřimi, zastoupené panem M. Kolaříkem. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – nesouhlasí, zábradlí by využil komerčně. 
J. Koláček – nesouhlasí. 
 
 
 

14. SŽDC, státní organizace – smlouva o výp ůjčce a provád ění 
úklidových a údržbá řských prací 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Vzhledem k zájmu města vybudovat prodloužení podchodu pod žel. tratí do severní části města je 
třeba ještě pro účely stavebního řízení připravit smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 1199, k. ú. 
Kuřim. SŽDC tuto smlouvu pojalo obšírněji a zakomponovalo do ní i úpravu vzájemných vztahů po 
dokončení stavby, tak jak předvídá „smlouva o právu provést stavbu“ č. 2012/B/004 ze dne 6. 2. 2012. 
 
Příloha - návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
Přítomní členi Rady se pozastavili nad předloženou smlouvou, která je pro město nevýhodná zejména 
v čl. IV, kde se město zavazuje mimo jiné k údržbě podchodu. Zájem na vybudování podchodu a tím 
k zlepšení situace občanů města Kuřimi je však silnější, proto schválí smlouvu v předloženém znění. 
 
Přijaté usnesení: 344/2012 - RM  schvaluje uzavření smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, 

státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234, jejímž 
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1199, k. ú. Kuřim, a údržba podchodu. 

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

15. Přidělení bytu v Dom ě s pečovatelskou službou Ku řim 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, 15C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci červenci 2012 se uvolní garsoniera v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů 
o umístění v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 18. 6. 2012. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět.  
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 2/2012 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 2/2012 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 1. 5. 2012 
 
Přijaté usnesení: 345/2012 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

16. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Usnesením RM č. 265/2004 byl schválen záměr trvalé nabídky k pronájmu reklamní plochy na 
silničním zábradlí v majetku města Kuřimi k reklamním účelům za cenu 300,- Kč/1 pole/ 1 měsíc + 
20% DPH. 
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Dne 19. 6. 2012 podal pan Lukáš Burian bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim žádost o umístění 
reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, na ul. Legionářská – naproti pizzerii. 
Reklamní tabuli v počtu 1 ks žádal umístit od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012. Celková cena činí 720,- Kč 
(s DPH).  
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 346/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, ul. Legionářská – naproti pizzerii s panem Lukášem Burianem, 
bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 87041791. Reklamní tabule v počtu 1 ks 
bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012 za cenu 
720,- Kč. 

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

17. Cyklostezka Ku řim – Lip ůvka - dodatek č. 2 ke smlouv ě o dílo na 
zpracování projektové dokumentace 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
OIRR připravuje projekt pro územní řízení a stavební povolení na výše uvedenou stavbu, projekt 
zpracovává firma HBH Projekt spol. s.r.o. Projektant odevzdal v termínu 15. 6. 2012 projekt pro 
územní řízení, tento termín máme v dodatku č. 1 definován takto „Odevzdání projektu pro územní 
řízení + podání žádosti o územní rozhodnutí vč. všech dokladů a vyjádření potřebných k jeho vydání“. 
Vzhledem k tomu že nám chybí ještě souhlasy vlastníků - viz popsáno níže, nelze zatím dokončit 
inženýrskou činnost a podat žádost o územní řízení.  
Návrh na uzavření dodatku č. 2 je na žádost projektanta, který tímto žádá o změnu v ustanoveních: 
„Platebních a fakturačních podmínek“ pro DÚR 
Původní text: 
Cena díla bude uhrazena na základě faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem: 
 - na základě protokolárního předání a převzetí projektu pro územní řízení vč. potvrzení o podání na 
Stavebním úřadu ve výši 50 % z celkové ceny 
Nový text: 
 Cena díla bude uhrazena na základě faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem: 
- na základě protokolárního předání a převzetí projektu pro územní řízení ve výši 40 % z celkové 

ceny 
- na základě dokončení inženýrské činnosti pro územní řízení vč. potvrzení o podání na Stavebním 

úřadu ve výši 10 % z celkové ceny 
„Doby plnění“ pro DÚR a DSP 
Nově: 
Odevzdání projektu pro územní řízení do         15. 6. 2012 
Dokončení inženýrské činnosti pro územní řízení vč. všech dokladů a vyjádření potřebných k jeho 
vydání po získání kladných souhlasů vlastníků dotčených pozemků a bezprostředně po vydání 
souhlasu správního orgánu ve věci odnětí ze ZPF. 
Odevzdání projektu pro stavební povolení, výkazu výměr a rozpočtu do     30. 9. 2012 
Odevzdání projektu směrového a dopravního značení do    30. 9. 2012 
Podání žádosti o stavební povolení nejpozději do 6 týdnů od vydání územního rozhodnutí vč. všech 
dokladů a vyjádření potřebných pro jeho vydání.  
 
Majetkoprávní projednání – chybí souhlasy: 
Pozemkový fond ČR, jednáme od 12/2011, kompletní žádost vč. projektu zaslána z krajského 
pracoviště v Brně ke schválení do  Prahy - očekávám odpověď, urguji každý týden, žádost je 
podmíněna řešením budoucích majetkoprávních vztahů a je nachystána tak že umožní po výstavbě a 
zařazení cyklostezky do pasportu místních komunikací bezúplatný převod dotčených pozemků do 
majetku města. 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost podána letos v lednu, vyřizoval odbor 
hospodářsko-správní, smlouva byla nachystána k podpisu, ředitelka ji vrátila zpět k přezkumu a k 
lustraci dotčených pozemků odboru hospodaření s majetkem. Žádost urguji každý týden, požádala 
jsem o osobní jednání s ředitelkou odboru a vedením města. Dne 18. 6. 2012 nám bylo sděleno, že 
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souhlas k územnímu řízení budou dávat ke schválení na centrálu do Prahy, podmínkou je, aby město 
ihned zažádalo o převod, do doby převodu musí být vztahy ošetřeny např. nájemní smlouvou. 
pan Vach, k. ú. Lipůvka – smlouva před podpisem, předpoklad vyřízení - příští týden 
 
Přílohy: dodatek č. 2 ke smlouvě 
 
Přijaté usnesení:  347/2012 - RM souhlasí  s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na Projekt 

„Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“, se společností HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem 
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, který spočívá ve změně termínu úhrady za 
projekt pro územní řízení a době plnění. 

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

18. Výběrové řízení „Sanace suterénu kuchyn ě ZŠ Jungmannova, 
Kuřim“ 
Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky:  „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:  C- OIRR-2012-001 
Zajišťující odbor (ZO):   OIRR 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 
2012, na akci byly vyčleněny prostředky ve výši 400 tis. Kč. Jako prvotní opatření byla provedena 
oprava dešťové kanalizace - u šachty na uliční straně docházelo k dlouholetému a zatékání z důvodů 
propadlého potrubí v délce cca 2 m, na straně hřiště pak docházelo k průsaku od přípojky vlivem 
rozjetých spojů.  
Vlhkostní průzkum provedl Ing. Oldřich Tomíček, který navrhl pouze nejnutnější návrh sanačních 
opatření ve skladech potravin. Návrh sanačních opatření z vnitřní strany je stanoven s ohledem na 
místní podmínky, odkop terénu a provedení dodatečné hydroizolace není možné provést vzhledem 
k malé hloubce kanalizace, nereálné je odvodnění drenáží a anglických dvorků, výkopové práce by 
byly neúměrně nákladné. 
Sanace spočívá v otlučení zdegradovaných omítek, provedení plošné injektáže, hydroizolační stěrky 
a sanačních omítek. 
OIRR doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu v souladu, znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. 
 

Návrh členů hodnotící komise:     Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1.  Ing. Oldřich Štarha   1. Ing. Drago Sukalovský 
2.  Ing. Richard Mach   2. Mgr. Hana Němcová 
3.  Ing. Petr Němec   3. Vladislav Zejda 
Zapisovatel - Ing. Jindřiška Honců 

 
Příloha č. 1:  Výzva k podání nabídky  
Příloha č. 2:  Návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
Mgr. A. Zimmermannová – bude změna ve složení komise: doplnit J. Koláčka a Ing. J. Honců. Do 
náhradníků zařadit Ing. Ševčíkovou a Ing. M. Mackovou. 
 
Přijaté usnesení: 348/2012 - RM schvaluje  zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 
dále schvaluje  znění výzvy k podání nabídky a jmenuje  členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnami. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
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19. Dodávka „Interiér – pro jednot řídní MŠ v ZŠ Tyršova“ 
Výběr dodavatele ve řejné zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky: „Interiér – pro jednotřídní MŠ v ZŠ Tyršova“ 
Zajišťující odbor (ZO):   OIRR + MŠ 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců, Mgr. L. Slámová) 
 
V souladu s usnesením Zastupitelstva města ze dne 15. 5. 2012 č.1074/2012 ohledně vybudování 
odloučeného pracoviště Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, v základní škole na ulici Tyršova, je potřeba stavbu vybavit interiérovým vybavením – 
nábytkem a doplňky 
Na základě dobrých zkušeností s dodavatelem interiéru vloni do MŠ v ZŠ Komenského doporučujeme 
schválit téhož dodavatele interiéru bez výběrového řízení. Jedná se o částku cca 340 tis. bez DPH. 
Nejde tady o zjednodušení práce ale o praktické důvody: 

- přímo ověřené dobré zkušenosti při realizaci 
- schopnost dodavatele ctít daný termín, musí mít čas na výrobu 
- ceny opakujících se prvků jsou srovnatelné s loňskými cenami 
- velkou výhodou je, že nábytek je jednotný s loňskou dodávkou, škola jej může využít 

a zkombinovat při případném zrušení MŠ v pozdějších letech 
- autorský návrh interiéru, v případě VŘ bychom soutěžili, jednak o návrh versus cena 

nemuselo by to dopadnout dobře. 
Přesný rozsah interiéru bude upraven na základě požadavku ředitelky MŠ a vzhledem nákladům, 
které máme na celou stavbu přiděleny. 
 
Příloha č. 1:  Nabídka interiéru + návrhy 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – doporučuje schválit téhož dodavatele, nábytek není typová řada. 
 
Přijaté usnesení: 349/2012 - RM schvaluje  zhotovitele na dodávku a montáž „Interiér – pro 

jednotřídní MŠ v ZŠ Tyršova“ - firmu LOKKI International s.r.o., Raisova 860, 332 
02  Starý Plzenec. 

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

21. Projektová p říprava Sportovní haly v Ku řimi 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
V roce 2009 město organizovalo soutěž na zpracování architektonického návrhu stavby nové 
Sportovní haly v Kuřimi. Pro rok 2012 schválilo ZM finanční prostředky pro pokračování v projektu do 
stadia dokumentace pro územní řízení. 
 
Protože se názory odborníků na pokračování v soutěži různí, prověřujeme v současné době způsob 
jakým dokumentaci zadat. Je pravděpodobné, že jednací řízení, které má po realizované soutěži o 
návrh proběhnout, musí být zadáno pro všechny stupně projektové dokumentace včetně autorského 
dozoru. Pro tento rozsah nemáme ve schváleném rozpočtu finanční prostředky. Vítězná firma 
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. Praha zvítězila s cenou 5.710.000,- Kč bez DPH za kompletní 
projektovou dokumentaci. Z toho dokumentace pro územní řízení 890.000,- Kč bez DPH. 
 
Navrhuji proto, aby do doby, než bude provedeno výběrové řízení na kompletní dokumentaci, bylo 
pokračováno v přepracování soutěžní studie tak, aby byly splněny požadavky pracovní skupiny 
Zastupitelstva města na náplň stavby.  Výsledkem bude tzv. optimalizovaná studie. 
 
Dohodou s p. místostarostou Ing. Štarhou byla stanovena cena na vypracování této studie 140.000,- 
Kč bez DPH. 
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Smlouva bude uzavřena s vítězem architektonické soutěže firmou CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., 
Milady Horákové 612/25, 670 00 Praha 7, IČ 27458822, za dohodnutou částku 140.000,- Kč bez DPH, 
168.000,- Kč včetně DPH. 
 
Přílohy: Návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 350/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., 

Milady Horákové 612/25, 670 00 Praha 7, na vypracování optimalizované studie 
Sportovní haly Kuřim za dohodnutou částku 168.000,- Kč včetně DPH. 

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

22. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Usnesením RM č. 265/2004 byl schválen záměr trvalé nabídky k pronájmu reklamní plochy na 
silničním zábradlí v majetku města Kuřimi k reklamním účelům za cenu 300,- Kč/1 pole/ 1 měsíc + 
20% DPH. 
Dne 19. 6. 2012 podal pan Ing. Jan Sojka za společnost Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem: Blanenská 
1082, 664 34 Kuřim žádost o prodloužení smlouvy o umístění reklamní plochy v rozsahu 1 pole 
silničního zábradlí v Kuřimi, na nám. 1. května. Reklamní tabuli v počtu 2 ks žádal umístit od 27. 6. 
2012 do 30. 6. 2014. Celková cena činí 720,- Kč (s DPH)/ 1 měsíc.  
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 351/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května se společností Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem: 
Blanenská 1082, 664 34 Kuřim. Reklamní tabule v počtu 2 ks bude umístěna na 
dobu od 27. 6. 2012 do 30. 6. 2014 za cenu 720,- Kč/1 měsíc. 

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

23. Most ev. č. 50-1 v Ku řimi Pod Zárubou – zahájení zadávacího 
řízení 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, 23C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Na rekonstrukci mostu vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim na rok 2012 částku 3.200.000,- Kč. 
V květnu letošního roku byly podepsané s RWE smlouvy na právo provést stavbu a smlouva 
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Následně bylo RWE 
vydáno souhlasné stanovisko s podmínkami pro realizaci stavby k dokumentaci pro stavební povolení. 
Stavební povolení bylo vydáno 4. 6. 2012. 
V současné době jsou doplněny připomínky RWE do PD a je potřeba vybrat zhotovitele tak, aby bylo 
možné provést přeložku plynovodu ještě před zahájením topné sezóny. 
OIRR doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 
zakázky Most ev. č. 50-1 v Ku řimi Pod Zárubou, znění výzvy k podání nabídky, návrh SOD a návrh 
členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: Výzva k podání nabídky 

Návrh SOD 
Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 

 
Přijaté usnesení: 352/2012 - RM souhlasí  se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky Most ev. č. 50-1 v Kuřimi Pod Zárubou, schvaluje  výzvu k podání 
nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
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24. Smlouva o výp ůjčce nebytových prostor 
(Příloha č. 24, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, žádá o uzavření smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor na ul. Jungmannova 950, Kuřim, za účelem poskytování ambulantní sociální 
služby dle zákona č. 108/2006 Sb., v aktuálním znění – centrum denních služeb. Důvodem žádosti je 
uplynutí doby trvání výpůjčky. 
 
Přijaté usnesení: 353/2012 - RM schvaluje záměr na výpůjčku nebytových prostor umístěných 

v I. NP budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi pro Centrum sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276, za účelem poskytování 
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Doba trvání výpůjčky bude 5 let. 

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

25. Direct Film s.r.o. - objednávka  
(Příloha č. 25, předkládá J. Koláček, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 30. 6. 2012 končí dodávka programové náplně TKR Kuřim, kterou na objednávku zajišťuje od 
1. 5. 2012 firma DIRECT FILM s.r.o., se sídlem Kounicova 22, Brno, IČ 47911409. 
OMP upozorňuje, že nelze z dlouhodobého hlediska formu objednávání této služby doporučit. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – uvedená cena je včetně DPH. 
 
Přijaté usnesení: 354/2012 - RM schvaluje  zpracování programové náplně informačního kanálu 

TKR Kuřim formou objednávky u společnosti DIRECT FILM s.r.o., se sídlem 
Kounicova 22, Beno, IČ 47911409, na dobu určitou do 30. 9. 2012 za cenu max. 
26.347,- Kč/smyčka. 

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

10. Manželé Sadílkovi – žaloba na vyklizení 
(Příloha č. 10, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Emil a Miluše Sadílkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jsou společnými nájemci 
obecního bytu xxxxxxxxx 2+1, umístěného ve III. NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
v Kuřimi. Dne 22. 9. 2011 jim byla zaslána výpověď nájmu bytu, kterou převzala pouze paní Sadílková 
dne 5. 10. 2012. Dne 10. 1. 2012 zaslal OMP společným nájemcům výzvu k vyklizení bytu do 31. 1. 
2012, tuto však společní nájemci nepřevzali a zásilku si ve stanovené lhůtě nevyzvedli. Po uplynutí 
výpovědní lhůty byt nevyklidili a nepředali zpět pronajímateli. 
Dne 27. 2. 2012 zaplatili manželé Sadílkovi částku xxxxxx,- Kč. Dle podkladů od správce bytu (Správa 
bytů Kuřim) dluží ke dni 30. 4. 2012 částku xxxxxxx,- Kč + poplatek z prodlení. Jejich platební morálka 
není dobrá, v roce 2012 neuhradili nájemné a služby spojené s užíváním předmětného bytu za měsíce 
leden, únor a duben. OMP proto navrhuje podání žaloby na vyklizení předmětného bytu. 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka a paní Sadílková. 
 
Diskuse: 
pí Sadílková – má zájem splatit dluh. 
Z. Kříž – ptá se, kolik by byla schopna měsíčně splácet? 
pí Sadílková – nájem dělá xxxxxx,- Kč, vč. inkasa to je cca xxxxxx,- Kč. Příjem má xxxxxxx,- Kč + 
přídavky. Manžel je nyní bohužel bez místa, ale měl by v nejbližších dnech nastoupit do práce. Žádali 
o příspěvek na hmotnou nouzi, neměli ani minimum. Chce zaplatit nyní 2 nájmy (tj. 2 x xxxxxx,- Kč), 
pokud by měla víc peněz, zaplatila by více. Ale nemůže toto slíbit. Mají 4 děti. 
Mgr. P. Kavka – má informace, že u Sadílkových probíhá exekuce. 
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pí Sadílková – na plat exekuce nemají. S paní Kalouskovou (soudní vykonavatelka) mají vše vyřízeno. 
Manžel pracuje u firmy xxxxxxxxxxx v Lažánkách. 
Z. Kříž – byl by pro nižší splátky, aby rodina vyžila. Pokud RM rozhodne, že bude uzavřen splátkový 
kalendář, potom po prvním porušení tohoto splátkového kalendáře, budeme nuceni podat žalobu. 
Ing. O. Štarha – souhlasí se snížením splátek a s případným postihem, pokud dojde k porušení 
splácení. 
Mgr. P. Kavka – bude se jednat o cca 14 splátek. Toto schvaluje RM. 
 
 
Z jednání odešla paní Sadílková. 
 
Návrh usnesení: RM  schvaluje  podání žaloby u Okresního soudu Brno-venkov na vyklizení bytu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi užívaného manž. Emilem a Miluší 
Sadílkovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

26. Scholz Zden ěk – zrušení zám ěru 
(Příloha č. 26, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
RM dne 30. 5. 2012 schválila záměr na odprodej pozemku: 
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 Jinačovice xxxx, za cenu 3.500,- 
Kč/m2. 
Pan Scholz se ke schválenému záměru dne 11. 6. 2012 vyjádřil a požádal o snížení kupní ceny. 
Navrhl částku, kterou OMP doporučil před jednáním rady města i znalec z oboru nemovitostí Ing. Jan 
Zámečník, tj. 2.500,- Kč. 
OMP doporučuje usnesení RM č. 311/2012 zrušit a celou věc projednat na nejbližším zasedání 
zastupitelstva včetně vyhlášení nového záměru. 
 
Přijaté usnesení: 355/2012 - RM ruší usnesení č. 311/2012 ze dne 30. 5. 2012 ve věci vyhlášení 

záměru na prodej části pozemku p. č. 2108/1 k. ú. Kuřim. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva m ěsta Ku řimi k 18. 6. 2012 
(Příloha 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 18. 6. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 356/2012 - RM doporu čuje ZM  vzít na v ědomí  stav plnění usnesení k 18. 6. 

2012. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2. Směna byt ů – Město Ku řim x Antonín Faltýnek 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 15. 5. 2012 schválilo pod číslem usnesení 
1080/2012 záměr na směnu bytu 1+kk xxxxxxxxx, umístěného ve 4. NP bytového domu xxxxxxxx na 
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xxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník pan Antonín Faltýnek, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim za byt 1+kk 
xxxxxxxxxx umístěný ve 2. NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník Město Kuřim, 
bez cenového vyrovnání. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 28. 5. 2012 do 12. 6. 2012. K záměru nebyla podána žádná 
připomínka. 
 
Příloha A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 357/2012 - RM doporu čuje ZM  schválit  směnu bytu 1+kk xxxxxxxxx umístěného 

ve 4. NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník pan Antonín 
Faltýnek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim za byt 1+kk xxxxxxxxx umístěný v 2. 
NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník Město Kuřim, bez 
cenového vyrovnání. Náklady na směnu bytu uhradí pan Faltýnek. 

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

3. Štěpánek Richard – žádost o p řidělení bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková 
 
Paní Jarmila Chrástová a pan Richard Štěpánek jsou společnými nájemci (babička x vnuk) obecního 
bytu xxxxxxxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve II. NP bytového domu xxxxxxxxxxx v ul. Na 
xxxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 1801, 1802 a 1803 vše v k. ú. Kuřim. Smlouva o společném nájmu 
bytu byla uzavřena dne 9. 7. 2003 na dobu neurčitou. 
Společní nájemci řádně neplní povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy zejména tím, že neplatí 
předepsané nájemné včetně záloh na služby. Dle podkladů od správce bytu – INVESTSERVIS s.r.o. – 
dlužili společní nájemci ke dni 31. 1. 2012 částku ve výši xxxxxxxx,- Kč + xxxxxxxx,- Kč poplatek 
z prodlení. 
RM na své schůzi dne 8. 2. 2012 schválila pod č. usn. 50/2012 společným nájemcům výpověď nájmu 
bytu. Oba společní nájemci převzali výpověď dne 13. 2. 2012 a povinnost vyklidit byt tak měli do 31. 5. 
2012. 
Dne 30. 5. 2012 požádal pan Richard Štěpánek o výměnu bytu xxxxxxxx 2+1, v ul. Na Královkách za 
menší, kde by byl nájemcem pouze on. V současné době může Město Kuřim v bytovém domě xxxxxx, 
xxxxxxxxxx nabídnout jeden volný byt 1+kk (č. xx). 
Platební morálka společných nájemců není dobrá, za měsíce duben a květen 2012 zaplatili pouze 
polovinu měsíční platby a na nájemném a službách spojených s nájmem bytu dluží celkem částku 
xxxxxxx,- Kč. Velkým tempem však narůstá poplatek z prodlení, který ke dni 19. 6. 2012 činí částku 
xxxxxxx,- Kč. Pan Štěpánek odůvodňuje neplacení nájemného ztrátou zaměstnání a finanční tísní. 
Nyní má pan Štěpánek stabilní zaměstnání a navrhuje dlužnou částku uhradit formou splátek dle 
splátkového kalendáře s tím, že by byl schopen splácet měsíčně částku xxxxx,- Kč. Paní Chrástová se 
podle informací od pana Štěpánka odstěhuje k příbuzným. Vzhledem k tomu, že dne 31. 5. 2012 
uplynula výpovědní lhůta a nebyla nájemci podána žaloba na určení neplatnosti výpovědi, lze na tento 
byt nahlížet jako na právně volný. Ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách lze panu Štěpánkovi přidělit byt jen dle čl. 10 této vyhlášky. 
 
Přijaté usnesení: 358/2012 - RM doporu čuje ZM  přidělit  ve smyslu čl. 10 odst. 2 obecně závazné 

vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, byt č. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi panu Richardu Štěpánkovi, trvale bytem xx 
xxxxxxxxxxx Kuřim, a schválit  uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tří 
měsíců s podmínkou úhrady částky min. ve výši xxxxxxxx,- Kč před podpisem 
nájemní smlouvy. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
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4. Krej čí Milota – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková 
 
Paní Milota Krejčí, roč. xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim byla s manželem Ivanem Krejčím 
společným nájemcem bytové jednotky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Zejména díky trvale 
nezřízenému způsobu života pana Ivana Krejčího, který dne 11. 3. 2005 zemřel, vznikl na nájemném 
dluh ve výši xxxxxxx,- Kč. Rozsudkem Krajského soudu v Brně bylo městu Kuřim přivoleno k výpovědi 
z nájmu bytu xxxxxxx, a to do 15 dnů po zajištění přístřeší. Paní Milota Krejčí se z bytu dobrovolně 
odstěhovala dne 2. 5. 2005. Přístřeší jí bylo zajištěno v chatě č. evid. 216 k. ú. Kuřim, kde žila do roku 
2007. Poté odešla do ubytovny Armády spásy v Brně, kde bydlí dosud. Ve věci úhrady dluhu byl dne 
20. 10. 2006 sepsán exekutorem JUDr. Robertem Pazákem exekutorský zápis, v němž se pí Milota 
Krejčí zavázala k dobrovolnému splácení svého závazku vůči městu Kuřim. 
Paní Krejčí závazky potvrzené exekutorským zápisem dodržovala, pravidelně splácela a ke dni 30. 6. 
2010 byla jistina dluhu uhrazena. Městu Kuřim, však dlužila poplatek z prodlení, který ke dni uhrazení 
jistiny činil částku xxxxxxxxxxx,- Kč. Zastupitelstvo na svém zasedání dne 24. 8. 2010 pod číslem 
usnesení 1077/2010 schválilo paní Milotě Krejčí prominutí ½ poplatku z prodlení, a to xxxxxxx,- Kč. Ze 
zápisu lze vyčíst návrh dalšího postupu, že pokud bude pí Krejčí splácet řádně i nadále, může 
požádat o další prominutí pohledávky. Žádost byla podána dne 4. 6. 2012. 
Ke dni 31. 5. 2012 činil dluh na poplatku z prodlení částku ve výši xxxxxxx,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že paní Milota Krejčí dochází na MěÚ Kuřim a ze svého starobního důchodu 
pravidelně splácí xxxxxx,- Kč měsíčně, doporučuje OMP paní Krejčí prominout opět ½ poplatku 
z prodlení. 
 
Přijaté usnesení: 359/2012 - RM doporu čuje ZM  schválit  prominutí ½ poplatku z prodlení z částky 

xxxxxx,- Kč paní Milotě Krejčí, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, který 
vznikl v souvislosti s nájmem bytu. 

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

5. Zdeněk Scholz, Jina čovice – žádost o odprodej části pozemku na 
ul. Legioná řská  
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová a Mgr. 
P. Kavka) 
 
Pan Zdeněk Scholz při kolaudaci přístavby budovy č. p. 1017 (prodejna ovoce – zelenina na pozemku 
parc. č. 2108/2 v k. ú. Kuřim) na ul. Legionářská zjistil, že jeho stavba zasáhla do pozemku parc. č. 
2108/1 v k. ú. Kuřim, která je ve vlastnictví města Kuřim viz příloha A. Stavební povolení na přístavbu 
občanské vybavenosti bylo vydáno v roce 1998. Pro další stavební řízení (kolaudaci) je potřeba 
stavbu majetkoprávně vypořádat. Dle GP č. 2826-86/2012 přístavba zasáhla do obecního pozemku 
dílem „a“ o výměře 28 m2 – viz příloha B. Na základě výše uvedeného pan Scholz  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 C (prodloužení stávající rampy, přístavba za účelem odhlučnění 
ventilátoru chlazení, vstup-schodiště přístavby z přední a zadní strany). V roce 1998 město Kuřim 
prodalo panu Scholzovi obecní pozemek za částku ve výši 500,- Kč/m2. Stejnou částku pan Scholz 
nabídl městu. 
Jelikož pan Scholz na majetkoprávní vypořádání spěchal, OMP předložil jeho žádost RM. 
RM dne 30. 5. 2012 schválila záměr na odprodej pozemku: 
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 Jinačovice xxx, za cenu 3.500,- 
Kč/m2. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn. 
Pan Scholz reagoval na zveřejněný záměr žádostí o snížení prodejní ceny na 2 500,- Kč/m2 - viz 
příloha D. V žádosti znovu vysvětluje, proč došlo k navýšení zastavěné plochy budovy: 
- výstavba tlumiče hluku chladícího agregátu - 1,30 m2 
- zvětšení plochy nakládací rampy - 4,18 m2 
- schody do domu - přední a zadní, 5,40 m2 + 2,11 m2 
- odchylka půdorysu stavby od projektu byla způsobena dodavatelskou firmou. 
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Pan Scholz v Kuřimi seriózně podniká již 21 let a žádá zastupitelstvo o schovívavost a snížení 
prodejní ceny na 2 500,- Kč/m2. Důvodem jeho žádosti je současná finanční situace. 
Ing. Zámečník, znalec na oceňování pozemků doporučil jako cenu obvyklou částku ve výši 2.500,- 
Kč/m2. 
Vzhledem k protinávrhu pana Scholze ve věci ceny přidává OMP právní rozbor opírající se 
o judikaturu Nejvyššího soudu. Jde o rozsudek spis. zn. 32 Cdo 721/2010 a jeho právní věta zní: 
„Kupní smlouva, kterou obec uzav řela v rozporu se zve řejněným zám ěrem, je neplatná podle 
ustanovení § 39 ob č. zák.“  V předmětné věci šlo sice o privatizaci bytového fondu, ale byly zde 
vysloveny níže uvedené teze, které lze dle názoru OMP aplikovat i na tento případ a to pokud by 
město akceptovalo jakoukoliv nižší kupní cenu než byla uvedena v záměru. 
Teze Nejvyššího soudu ČR: 
- podmínky převodu majetku by měly být v souladu s dobrými mravy a principy slušnosti, 
- jestliže obec ve zveřejněném záměru stanoví podmínky, jež musí zájemce o nabytí nemovitého 
majetku obce splnit a uzavře kupní smlouvu, která tyto podmínky nesplňuje, pak tento záměr porušila 
a tuto situaci lze posoudit, jakoby nemovitý majetek převedla bez zveřejnění záměru, 
- pokud obec převede majetek za jiných podmínek, než byly stanoveny v záměru, odejme tak 
občanům možnost se k záměru vyjádřit a předložit své nabídky. 
 
OMP navrhuje tyto možné postupy: 
a) uzavřít kupní smlouvu v intencích schváleného záměru 
b) žádat odstranění stavby – vzhledem k faktickému stavu ovšem nelze tento postup doporučit jako 
efektivní a smysluplný 
c) záměr zrušit a stanovit nové podmínky převodu, v nichž obec bude postupovat s péčí řádného 
hospodáře a přitom budou podmínky akceptovatelné i pro druhou stranu. Vzhledem k tomu, že záměr 
vyhlásila usnesením rada města, měl by být tento záměr zrušen stejným orgánem. Zastupitelstvo 
může toto usnesení zrušit pouze postupem podle § 105 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích., 
kde zákon předvídá tzv. „nesprávná“ rozhodnutí. Předtím ovšem musí starosta výkon takového 
usnesení rady pozastavit a celou věc pak předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva. 
d) zastupitelstvo doporučí radě předmětné usnesení zrušit a rada nebo zastupitelstvo pak následně 
vyhlásí pozměněný záměr  
 
OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy – viz příloha E. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – GP č. 2816-51/2012 ze dne 10. 4. 2012 
Příloha C – žádost p. Scholze 
Příloha D – reakce p. Scholze na zveřejněný záměr 
Příloha E – návrh kupní smlouvy 
 
Návrh usnesení:  RM doporu čuje ZM  schválit  prodej části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim 

dle GP č. 2826-86/2012 označený pako díl „a“ o vým. 28 m2 a sloučený do 
pozemku parc. č. 2108/2 v k. ú. Kuřim Zdeňku Scholzovi bytem Jinačovice xxx za 
cenu 3.500,- Kč/m2. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
Nebo 
 
Návrh usnesení: ZM doporu čuje RM zrušit usnesení č. 311/2012 ze dne 30. 5. 2012 ve věci 

vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2108/1 k. ú. Kuřim. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
Vzhledem k p řijatému usnesení RM č. 355/2012 se k tomuto RM nevyjad řuje. 
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6. Majetkoprávní vypo řádání města Ku řim s vlastníky pozemk ů pod 
místními komunikacemi 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“, schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 7. 3. 2006 pod číslem usnesení 
1023/2006, předkládá odbor majetkoprávní zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení výběrového 
řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi. V rozpočtu města Kuřimi na rok 2012 
(schváleném ZM) je pro letošní rok uvažováno s částkou 50.000,- Kč. 
Dle zpracovatele ocenění – autorizovaného inženýra Ing. Miloslava Buchty činí maximální cena za 
m2 pozemku pro rok 2012 částku 179,36 Kč. Pro rok 2011 byla maximální cena za m2 pozemku 
175,72 Kč. Výpočet byl provedený na základě zákona č. 151/1997 Sb., ze dne 17. 6. 1997 
o oceňování majetku a vyhlášky MF č. 3/2008 Sb., ze dne 3. 1. 2008 ve znění vyhlášky MF 
č. 456/2008 Sb., ze dne 16. 12. 2008, ve znění vyhlášky MF č. 460/2009 Sb., ze dne14.12.2009, ve 
znění vyhlášky MF č. 364/2010 Sb., ze dne 6. 12. 2010 a ve znění vyhlášky MF č. 387/2011 Sb., ze 
dne 9. 12. 2011, kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona a na základě Malého lexikonu 
obcí ČSÚ, platného od 1. 2. 2012). 
 
Přijaté usnesení: 360/2012 - RM doporu čuje ZM  vyhlásit v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní 

vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ 
výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek: 
- termín konání výběrového řízení 27. 9. 2012 
- objem finančních prostředků 50.000,- Kč 
- maximální cena za m2 pozemku 179,36 Kč 
- způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup pozemků pod 
komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na 
odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP dv. 
č. 412 do čtvrtku 27. září 2012 do 11:30 hodin. 

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

7. Nákup rodinného domu 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
ZM přijalo na svém zasedání dne 15. 5. 2012 usnesení č. 1075/2012, kterým vyhlásilo výběrové řízení 
na zakoupení rodinného domu se zahradou stavebně vhodného k rekonstrukci na MŠ. 
OMP tento záměr zveřejnil na úřední desce dne 18. 5. 2012 a termín k podávání nabídek stanovil na 
15. 6. 2012. E-mailem a telefonicky bylo osloveno 29 realitních kanceláří. Nabídky byly otevřeny dne 
18. 6. 2012. Městu byly nabídnuty čtyři domy: 
a) rodinný dům č. p. 458 na pozemku p. č. 1919 na ul. Sv. Čecha, nabídková cena 3 mil. K č. 
Spoluvlastníky objektu jsou Martinková Zdeňka, xxxxxxxx Kuřim, a Plocek Libor, xxxxxxxxxxxxx, 
Tišnov každý id. ½. 
 
b) budovy č. p. 76 na p. č. 663 a č. p. 199 na p. č. 665 na ul. Tyršova a k tomu pozemky p. č. 664 
o výměře 963 m2 a p. č. 666 o výměře 1080 m2. Nabídková cena je 7.900.000,- Kč + provize RK , 
která není specifikována. Spoluvlastníky objektu jsou Dvořáková Jana, xxxxxxxxxxxxxxxxx Náchod, 
a Emmer Václav, xxxxxxxxxxxx, Brno-Žabovřesky každý id. ½. 
 
c) rozestavěná budova na p. č. 4803 na ul. Dlouhá, pozemek p. č. 4803 o výměře 145 m2 apozemek 
p. č. 2642/718 o výměře 107 m2. Nabídková cena 2.600.000,- Kč + provize RK (120. tis. K č). Objekt 
je ve SJM Michala a Lenky Volfových, oba bytem xxxxxxxx, Brno-Řečkovice. 
 
d) budova č. p. 1188 na pozemcích p. č. 630/1 a 630/2 na ul. Tyršova a dále pozemky p. č. 630/1 
o výměře 184 m2, p. č. 630/2 o výměře 18 m2, p. č. 631/2 o výměře 27 m2 a p. č. 631/1 o výměře 95 
m2. Nabídková cena 3.600.000,- Kč + provize RK (144 tis. K č). Spoluvlastníky jsou Libor Motyčka, 
xxxxxxxxxxx Kuřim, Ing. Vítězslav Motyčka, xxxxxxxxxxxx a Gizela Motyčková, xxxxxxxxxxxx Kuřim. 
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OMP shromáždí k jednání zastupitelstva dostupnou fotodokumentaci a v případě, že město bude mít 
vážný zájem o některou z nabízených nemovitostí, pak ZM pověří OMP přípravou podkladů a na 
některém z následujících zasedání zastupitelstva může být tato majetková transakce schválena. 
Pokud se nabízené rodinné domy nebudou jevit jako vhodné pro zamýšlený účel, doporučuje OMP 
výběrové řízení zrušit. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – lepší je postavit novou školku na zelené louce. 
Ing. O. Štarha – nesouhlasil již s nákupem. Ceny jsou překvapivě vysoké. 
 
Návrh usnesení:  RM doporu čuje ZM  uložit  odboru majetkoprávnímu připravit převod budovy č. p. 

… na pozemku p. č. …… vše k. ú. Kuřim, a materiál připravit do dalšího zasedání 
zastupitelstva města. 

Hlasováno: proti 2, zdržel se 1 (J. Kolá ček), nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. 
Holman). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
nebo 
 
Přijaté usnesení:  361/2012 - RM doporu čuje ZM  zrušit výběrové řízení na zakoupení rodinného 

domu se zahradou v Kuřimi stavebně vhodného k rekonstrukci na MŠ. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

8. Nabytí staveb ostr ůvku pro chodce, části chodníku a sv ětelného 
zařízení k p řechodu pro chodce na ul. Blanenská v četně pozemk ů 
pod stavbami 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová, Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnosti S+K LABEL spol. s r.o. a LIKOV s.r.o. v roce 2011 společně požádaly Město Kuřim 
o převzetí staveb ostrůvku, části chodníku a světelného zařízení pro přechod pro chodce na ul. 
Blanenská, vybudovaný výše uvedenými firmami. Jedná se o stavby, které Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje dále jen „SÚS JMK“ nepřevzala do své správy od investorů stavby s odkazem 
na § 14 odst. (1) písm. b) zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., v platném znění, ve 
kterém je uvedeno, že zařízení sloužící na zajištění a zabezpečení chodců není součástí ani 
příslušenstvím průjezdního úseku silnice. Z tohoto důvodu SÚS JMK na těchto zařízeních neprovádí 
údržbu s odůvodněním, že údržbu zajišťuje vlastník stavby, případně obec. 
 
Žádost o převzetí staveb byla projednána v komisi dopravy dne 11. 7. 2011 a následně v Radě města 
Kuřimi dne 27. 7. 2011 s doporučením převzít uvedené stavby. Žadatelé byli 1. 8. 2011 písemně 
informováni o výsledku projednání a byl jim zaslán soupis všech potřebných dokladů 
k řádnému převzetí stavby. Zástupce společnosti S+K LABEL spol. s r.o. předal dne 29. 2. 2012 
požadované doklady na OIRR. Stavby se nachází na pozemcích v majetku JMK s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem pro SÚS JMK. 
OMP i OIRR požaduje sou časné  převzetí staveb městem Kuřim včetně pozemků pod stavbami dle 
doposud nezapsaného GP č. 2805-7/2012 ze dne 18. 2. 2012 – viz příloha A  
OMP doporučuje schválit bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1843/11, 1843/12 a 1843/13 v k. ú. 
Kuřim od Jihomoravského kraje. 
 
Příloha A - GP č. 2805-7/2012 s vyznačením staveb 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – doplnit do prvního usnesení „bezúplatné nabytí“. 
 
Přijaté usnesení:  362/2012 - RM doporu čuje ZM  schválit  bezúplatné nabytí staveb ostrůvku, části 

chodníku a světelného zařízení na ul. Blanenská, vybudovaných společnostmi S+K 
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LABEL spol. s r.o. a LIKOV, s.r.o. v rozsahu dle přílohy. Nabytí staveb je 
podmíněno majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod stavbami. 

 
Přijaté usnesení: 363/2012 - RM doporu čuje ZM  schválit  bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 

1843/1, k. ú. Kuřim, geometrickým plánem č. 2805-7/2012 nově označená jako 
parc. č. 1843/11 o výměře 20 m2, parc. č. 1843/12 o výměře 31 m2 a parc. č. 
1311/13 o výměře 15 m2 vše v k. ú. Kuřim formou darovací smlouvy z majetku 
Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 
37, do majetku města Kuřimi. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. 
Holman). 
 
 
 

9. Dohoda o partnerství k projektu Cyklostezka Ku řim - Lip ůvka 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim připravuje projektovou dokumentaci cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-Šebrov-
Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. Etapa Kuřim - Lipůvka. V případě získání pravomocného územního 
rozhodnutí lze na realizaci stavby cyklostezky požádat o dotaci z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod v rámci výzvy plánované od 2. 10. 2012 do 3. 12. 2012. Výzva je určena pro cyklostezky, 
které tvoří páteřní síť nebo na ni navazují a je možno získat dotaci z EU ve výši 85% způsobilých 
nákladů projektu. Z konzultace k projektu na Úřadu Regionální rady Jihovýchod vyplynulo doporučení 
doložit k žádosti o dotaci Dohodu o partnerství  k tomuto projektu mezi městem Kuřimí a obcí 
Lipůvka. V Dohodě budou stanoveny povinnosti realizátora (Město Kuřim) a partnera (obec Lipůvka) 
při přípravě, realizaci a společném užívání výstupů projektu „Cyklostezka Ku řim – Lip ůvka“ . 
 
Příloha: Návrh Dohody o partnerství 
 
Přijaté usnesení: 364/2012 - RM doporu čuje ZM schválit uzavření Dohody o partnerství s obcí 

Lipůvka k projektu „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

10. Návrh obecn ě závazné vyhlášky m ěsta Ku řim o stanovení 
opat ření k omezení propagace hraní n ěkterých sázkových her, 
loterií a jiných podobných her 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá a zpracoval D. Holman) 
 
Předkládám Zastupitelstvu města ke schválení vyhlášku, která omezí propagaci heren 
s videoloterijními terminály (dále jen VLT) ve městě Kuřim. 
 
Cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob 
před důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových hrách, loteriích a jiných podobných hrách 
a předcházení záporných jevů spojených s hraním některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku. 
 
Řada měst a obcí v nedávné době přistoupila k regulaci provozu heren, a to ať už omezením provozní 
doby, regulací propagace, anebo úplným zákazem. Na počátku bylo stanovisko Ústavního soudu 
v „cause Chrastava“. Následovala řada vyhlášek, kterými další obce a města regulovala provozování 
VLT. Mezi jinými také město Brno. V budoucnu lze očekávat, že tzv. výherní automaty a videoloterijní 
terminály vytlačené např. z brněnských městských částí budou své uplatnění nacházet jinde. 
Například také v nedaleké Kuřimi. 
 
Je zřejmé, že provozování heren souvisí s příjmovou stránkou rozpočtu města. Proto v případě jiných, 
razantnějších, regulací lze očekávat složitější debatu v samosprávě. Tato vyhláška ale pouze omezuje 
propagaci. A přitom je jasným signálem, že se Kuřim nehodlá stát „okresním Las Vegas“. 
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Předkladatel použil jako vzor vyhlášku města Uherský Brod. I tato je „inspirována“ vyhláškami 
z dalších měst. Text vyhlášky již byl posuzován ze stran MV ČR, oddělení dozoru a kontroly. A v tomto 
znění obstál. 
 
K úvaze dávám, zda z omezení propagace nevyloučit ulici Na golfu (golf resort Kaskáda), která se 
nachází prakticky mimo město a vzhledem k charakteru a umístění golfového a konferenčního centra 
Kaskáda zde nepůsobí případná propagace na sociálně slabé, snadno ovlivnitelné nebo duševně 
nevyzrálé osoby. V tomto smyslu by zde tedy vyhláška neplnila svůj účel, ale měla by dopad na příjmy 
z reklam na příjezdové komunikaci do areálu.  
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – zdá se mu to zbytečné. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit návrh „Obecně závazné vyhlášky města Kuřim 

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

Hlasováno: proti 2 (J. Kolá ček, Z. Kříž), zdržel se 1, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. 
D. Holman). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

11. Závěrečný účet 2011 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2011. 
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“. Tato 
zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky a závěr přezkoumání je bez výhrad. 
Závěrečný účet byl v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a bude projednán Finančním 
výborem. 
ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 

2011 s výrokem bez výhrad a vzít na v ědomí  „Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření“. 

Bylo projednáno v rámci materiálu RM č. 8. 
 
 
 

12. Dotace farnost 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Římskokatolická farnost Kuřim požádala ZM o poskytnutí dotace na odvlhčení presbytáře kostela 
v Kuřimi. 
 
Příloha: žádost 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – kostel bere jako historickou památku města a takto k tomu bude přistupovat. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

50.000,- Kč s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 55, Kuřim, na 
odvlhčení presbytáře kostela v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 1 (Ing. O. Štarha), zdrželi se 2, ne přítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. 
Holman). 
Usnesení nebylo p řijato. 
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13. Dodatek č. 2 ke zřizovací listin ě Mateřské školy Ku řim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, p říspěvková organizace 
a změny v rejst říku škol a školských za řízení 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 15. 5. 2012 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi č. 05/2012, usnesením č. 1074/2012, 
vybudování nového odloučeného pracoviště Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace v budově základní školy na ulici Tyršova 1255. K bezproblémovému 
otevření a provozu nových tříd mateřské školy je třeba splnit povinnosti dané školskou legislativou, tj. 
požádat o změny v rejstříku škol a školských zařízení. Aby mohla být podána žádost o změny v 
rejstříku škol, a školských zařízení na Krajský úřad Jihomoravského kraje je třeba schválit 
zastupitelstvem města dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace (doplnění nového místa 
výkonu činnosti). 
 
Příloha: Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace. 
 
Přijaté usnesení: 365/2012 - RM doporu čuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace 
o změně míst výkonu činnosti mateřské školy od 1. 9. 2012. 

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

14. Návrh na mimo řádné řešení nedostatku míst v mate řské škole 
v Ku řimi 
(Příloha č. 14, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Z důvodu nedostatku volné kapacity v kuřimské mateřské škole předkládám Zastupitelstvu města 
Kuřimi ke zvážení návrh řešení této situace, kdy by dočasně bylo možno nabídnout zákonným 
zástupcům kuřimských dětí jejich umístění v předškolním zařízení v obci Česká. 
V obci Česká je jednotřídní mateřská škola s kapacitou maximálně 23 dětí. Jelikož se i zde zvyšuje 
počet dětí a kapacita přestává stačit, rozhodla se obec Česká postavit novou mateřskou školu s vyšší 
kapacitou. Budovu současné mateřské školy by však obec Česká chtěla dále využívat, ale zřejmě by ji 
již kapacitně nenaplnila. V rámci spolupráce mezi obcemi se na nás obrátila starostka Obce Česká 
Ing. Jana Chiniová s nabídkou pomoci při řešení naší situace s nedostačující kapacitou předškolního 
zařízení, a to takovou, že by v jejich uvolněné budově mateřské školy mohly být přednostně umístěny 
děti z Kuřimi, a to od ledna 2013, protože s otevřením nové mateřské školy obec Česká počítá od 1. 1. 
2013. Původní budovu mateřské školy by dále provozovali v rámci jednoho právního subjektu a 
kapacitu by doplnili zájemci z Kuřimi. Od nového roku, kdy kuřimské maminky dětí potřebují nastoupit 
do zaměstnání je vždy problém s umístěním dítěte v předškolním zařízení, protože je kapacita zcela 
naplněna. Naskytuje se tedy možnost, že bychom rodičům mohli nabídnout umístit dítě v mateřské 
škole Česká. Vycházím z faktu, že mnozí rodiče dojíždí za prací do Brna a nevadilo by jim dávat dítě 
do předškolního zařízení v sousední obci, které je na trase Kuřim – Brno. 
V případě schválení předloženého návrhu zastupitelstvem města bude muset dojít ve spolupráci 
s ředitelkou kuřimské mateřské školy ke zjištění zájmu mezi rodiči, k dohodě o podmínkách a hrazení 
neinvestičních výdajů mezi městem Kuřimí a obcí Česká. Toto navrhované řešení je sice závislé na 
určitých finančních výdajích za dojíždějící děti, které však budou nižší než přístavba a rekonstrukce 
některé ze stávajících budov mateřské školy. 
 
Příloha: Fotodokumentace z předškolního zařízení Česká. 
 
Přijaté usnesení: 366/2012 - RM doporu čuje ZM souhlasit s navrhovaným řešením nedostatku 

volných míst v mateřské škole v Kuřimi a pověřuje pana Jiřího Koláčka jednáním 
ve věci přijetí kuřimských dětí do mateřské školy v obci Česká. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
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15. Zápisy z jednání Sportovního výboru Zastupitels tva m ěsta 
Kuřimi 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
Dne 24. 5. 2012 zasedal Sportovní výbor zastupitelstva města Kuřimi a předkládá zastupitelstvu zápis 
z jednání. 
 
Příloha: zápis z jednání sportovního výboru. 
 
Přijaté usnesení: 367/2012 - RM doporu čuje ZM vzít na v ědomí  zprávu z jednání Výboru 

sportovního Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 24. 5. 2012. 
Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

16. Stav investi ční výstavby 2012 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2012 k datu 18. 6. 2011. 
 
Přílohy: stav investiční výstavby 
 
 
 

17. Informace o schválení dotace na projekt „Bezbar iérové 
zpřístupn ění podchodu železni ční stanice Ku řim ze severní části 
města“ 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim  předložilo dne 14. 2. 2012 žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod, oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy na realizaci projektu 
„Bezbariérové zp řístupn ění podchodu železni ční stanice Ku řim ze severní části m ěsta“ 
(předložení žádosti o dotaci schváleno na zasedání ZM č. 01/2012 dne 24. 1. 2012 usnesením 
č. 1017/2012). Dne 13. 6. 2012 Regionální rada Jihovýchod schválila dotaci na realizaci projektu. Na 
základě dokumentace pro územní řízení byly předpokládané náklady projektu cca 11.000.000,- Kč. Po 
vypracování dokumentace pro stavební povolení se rozpočet projektu zvýšil na 17.188.522,- Kč, 
přičemž významný podíl na navýšení rozpočtu tvoří náhrady za zpoždění vlaků - 4.500.000,- Kč. 
Dotace je schválena ve výši 14.480.894,- Kč, což je 85% způsobilých výdajů projektu. Vlastní podíl 
žadatele činí 15% způsobilých výdajů - 2.555.452,- Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši 152.176,- Kč 
(výdaje na náhradní výsadbu). Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace je třeba doložit stavební 
povolení vydané příslušným Drážním úřadem v Olomouci, s nabytím právní moci. Zahájení stavby se 
předpokládá na jaře r. 2013. V průběhu 2. pololetí r. 2012 bude zpracován projekt pro provedení 
stavby a bude proveden výběr zhotovitele. 
 
 
 

18. Různé – odpov ědi na dotazy Ing. M. Mackové a Ing. P. N ěmce 
(Příloha č. 18, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. P. Kavka, Ing. V. Fidrmucová, Ing. 
N. Šiblová, Ing. D. Ševčíková, Ing. V. Indrová) 
 
Dne 3. 6. 2012 doručili zastupitelé Ing. M. Macková a Ing. P. Němec starostovi města dotazy, na které 
předkládáme odpovědi: 
 
1. V rámci hodnocení investi ční výstavby viz plán jednání ZM a RM doplnit inform aci: 

− o stavebním, administrativním, finan čním a dota čním ukon čení investi ční akce 
„Zateplení ZŠ Ku řim Jungmannova“ z roku 2011,  
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− stav p říprav nové investi ční akce „odlou čené pracovišt ě Mateřské školy Ku řim, 
Zborovská 887, okres Brno – venkov, p říspěvkové organizace v základní škole  na ulici 
Tyršova.“ 

 

Investi ční akce Zateplení ZŠ Ku řim Jungmannova  
 
Administrace dotace na projekt: 
Dne 10. 4. 2012 byla podepsána  Smlouva o poskytnutí dotace. 
Dne 11. 5. 2012, po uhrazení všech faktur souvisejících s projektem, byly kopie faktur a kopie 
bankovních výpisů, u kterých máme nárok na proplacení dotace ve výši 90%, odeslány na SFŽP. 
Projektový manažer SFŽP tyto doklady nyní kontroluje. Délku schvalovacího procesu faktur na Fondu 
nelze přesně odhadnout (cca měsíc). Poté bude možné v aplikaci BENE-FILL vytvořit a poslat žádost 
o platbu dotace. Před odesláním požadované dotace na účet města ještě proběhne fyzická kontrola 
projektu na místě projektovým manažerem SFŽP. 
 
Stavební ukončení IA: 
SOD uzavřena 13. 6. 2011 s TK 31. 8. 2011, cena díla 10.320.000,- Kč; 
Dod. č. 1 uzavřený 13. 6. 2011 – TK jižní fasády se prodlužuje do 30. 9. 2011, bankovní záruka za 
řádné provedení díla; 
Dod. č. 2 uzavřený 20. 9. 2011 – cena díla se snižuje o MP na 10.047.524,66 Kč, prodloužení 
platnosti bankovní záruky; 
Dod. č. 3 uzavřený 26. 3. 2012 – cena díla se snižuje o slevu z ceny za vadu barevného provedení 
soklu na 9.999.524,66 Kč, částečné uvolnění pozastávky; 
Předávací protokol – 14. 11. 2011 
Kolaudační souhlas – 18. 11. 2011, č. j. MK/13217/11/OSVO 
Reklamace z 1. 6. 2012 (dodejka 4. 6. 2012) - zatím nevyřízená 
 
Předběžné finanční ukončení IA: 
Zhotovitel Correct okna s.r.o.: 
Konečná faktura     10.047.524,- Kč 
Dobropis smluvní pokuta     -2.250.000,- Kč 
Dobropis sleva za vadu          -48.000,- Kč 
Cena Correct celkem      7.749.524,- Kč 
Z toho vyplaceno      7.560.230,- Kč 
Pozastávka          189.294,- Kč 
 
K 15. 6. 2012 celkové náklady stavby  8.349.822,- Kč 
Závěr: Financování stavby zatím není dokon čeno a stavba není vyú čtovaná 
 
 
Vestavba jednot řídní MŠ do objektu ZŠ Tyršova 
Zadán projekt pro stavební povolení na stavební úpravy a územní souhlas na venkovní hřiště, obojí i 
pro zadání stavby - zpracovatel Ing. arch. Petr Němec, fa 7points, s.r.o. Projekt na územní souhlas pro 
hřiště odevzdán, vyřízeno vyjádření KHS, podána žádost na HZS, projekt pro stavební povolení je 
před dokončením, dolaďuje se rozpočet. 
 
Předpokládané termíny: 
- RM 20. 6. 2012, schválení výzvy na dodavatele stavby + výběr dodavatele interiéru 
- 20. 6. - 11. 7. 2012, zveřejnění výzvy, lhůta pro podání nabídek 
- 22. 6. 2012 podání žádosti o stavební povolení územní souhlas (v případě vyřízení souhlasu HZS) 
- 11. 7. 2012 odevzdání nabídek + hodnocení + schválení dodavetele - RM 
- 16. 7. 2012 předpoklad vydání stavebního povolení + zahájení stavby 
- 27. 7. 2012 příprava stavby k závěrečné kontrolní prohlídce 
- 31. 8.2012 dokončení stavby, vydání kolaudačního souhlasu 
- od 1. 9. 2012 montáž interiéru 
- 15. 9. 2012 otevření školky 
 
 



 32 

2. V únoru letošního roku vstoupily v ú činnost ZUR Jihomoravského kraje. Jak tato skute čnost 
ovlivní dokon čení nového územního plánu Ku řimi? Jaký je v ůbec stav rozpracování územního 
plánu a co se plánuje v jeho dopracování v letošním  roce?  
 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) byla vydány zastupitelstvem 
JMK dne 22. 9. 2011 a nabyly účinnosti dne 17. 2. 2012. 
V ZÚR byly vymezeny a zpřesněny koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury, 
protipovodňové ochrany a plochy a koridory ÚSES. Pro Kuřim se jedná zejména o zpřesnění koridoru 
rychlostní silnice R43 a severního obchvatu Kuřimi – záměr ozn. D35, dále koridor čtyřpruhové silnice 
I. třídy I/43 Česká – Kuřim, čtyřpruh. 
V návrhu ÚP Kuřim je Jižní obchvat Kuřimi veden jako územní rezerva. 
Pořizovatel vyzval zpracovatele ÚP k zapracování požadavků vyplývajících ze ZÚR do návrhu ÚP. 
Návrh ÚP je v projednávání, v současné době se připravuje opakované společné jednání s dotčenými 
orgány. Předpokládaný termín společného jednání červenec – srpen 2012. Dotčené orgány mají 
 dle stavebního zákona 30 dnů po termínu společného jednání na uplatnění stanoviska, případně 
mohou požádat o prodloužení lhůty ještě o dalších 30 dnů. Po úpravě dokumentace dle uplatněných 
stanovisek DO a vydání souhlasného stanoviska nadřazeného orgánu – tj.  KrÚ JMK, OÚPSŘ může 
být zahájena příprava veřejného projednání návrhu ÚP Kuřim. 
 
 
3. Krátká informace o: 

−  získání/nezískání kotelny u m ěstské knihovny do vlastnictví m ěsta,  
− počtu zájemc ů o pozemek a uskute čněném/neuskute čněném prodeji pozemku m ěsta 

Brna na k. ú. Ku řim (požadavek p řednesený na ZM 15. 5. 2012). 
 
kotelna u knihovny  – dne 8. 6. 2012 po několika odkladech zasedl věřitelský výbor fy. LENOXA a.s. 
a podle ústních informací od zaměstnance insolvenčního správce KOPPA v.o.s. odsouhlasil přímý 
prodej spoluvlastnického podílu id. 2/3 na budově č. p. 1012. Pokud tuto transakci schválí 
i insolvenční soud, může město na základě usnesení ZM č. 1027/2012 příslušnou převodní smlouvu 
uzavřít. Cena byla stanovena znaleckým posudkem na 1.366.000,- Kč. OMP odhaduje, že by 
záležitost mohla být vyřízena do konce srpna. 
 
pozemky m ěsta Brna  p. č. 2700/5 a p. č. 2700/11 vše k. ú. Kuřim (směr Moravské Knínice) – podle 
informací z brněnského magistrátu nikdo nepodal žádnou nabídku. Bude vyhlášeno další kolo s nižší 
min. požadovanou cenou. 
 
 
4. Identifikovat parcely náležející státu v blízkos ti parc. č. 3005/41 pop řípadě v zájmovém 
prostoru m ěsta (požadavek p řednesený na ZM 15. 5. 2012 – odkoupení uvedené parc ely od 
J. Duchana), 
 - informovat o krocích k získání pozemk ů od Pozemkového fondu.  
 
Kupní smlouva s panem Duchanem je již podepsána. V době odevzdání tohoto příspěvku běží 
vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu. 
 
OIRR k této věci sděluje - V rámci projednání souhlasu pro cyklostezku – týká se pouze jejího 
koridoru. 
Pozemkový fond ČR 
Parc. č. 2954, 2940/1, 2970, 3007/16, 3005/25, 3005/40, 3005/1 , o souhlasu jednáme od 12/2011, 
kompletní žádost vč. projektu zaslána z krajského pracoviště v Brně ke schválení do Prahy - 
očekávám odpověď, urguji každý týden, žádost je podmíněna řešením budoucích majetkoprávních 
vztahů a je nachystána tak že umožní po výstavbě a zařazení cyklostezky do pasportu místních 
komunikací bezúplatný převod dotčených částí pozemků do majetku města – pozor pouze části 
pozemků zastavěných cyklostezkou ! 
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Parc. č. 2955, 3016 – žádost o souhlas podána letos v lednu, vyřizoval odbor hospodářsko-správní, 
smlouva byla nachystána k podpisu, ředitelka ji vrátila zpět k přezkumu a k lustraci dotčených 
pozemků odboru hospodaření s majetkem. Žádost urguji každý týden, požádala jsem o osobní jednání 
s ředitelkou odboru a vedením města. Dne 18. 6. 2012 nám bylo sděleno, že souhlas k územnímu 
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řízení budou dávat ke schválení na centrálu do Prahy, podmínkou je aby město ihned zažádalo 
o převod, do doby převodu musí být vztahy ošetřeny např. nájemní smlouvou. 
 
Vyjádření OMP: v týdnu do 22. 6. 2012 bude ÚZSVM požádáno o převod pozemků dotčených 
cyklostezkou. 
 
Pozemek p. č. 3005/41 k. ú. Kuřim – doplněno mapkou 
Pozemkový fond ČR – doplněno mapkou 
 
 
5. Jaký je stav výb ěru dodavatele programu do místní televize? 
 
Do doby zpracování tohoto materiálu RM výběrové řízení neuzavřela. V této věci není doposud přijato 
žádné usnesení. Stávající vysílání zajišťuje Direct Film s.r.o. na základě objednávky za cenu 26.347,- 
Kč/smyčka. 
V případě schvální jakéhokoliv dalšího kroku budou členové zastupitelstva města informováni na 
jednání ZM ústně. 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 16,42 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Koláček Ing. Old řich Štarha  
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 6. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 13. 6. 2012 
2, 2A-2G E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Tyršova/Brněnská, NNk, VELO PLUS“ 

E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Tyršova, přeložka VNv 366, ALING, 
s.r.o.“ 
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E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Brněnská, Jánská, obnova NN“ 
E. ON Distribuce, a.s. – stavba „Kuřim, Nerudova, B. Němcové, úprava NNv“ 

3, 3A, 3B  Vlasta Sladká – výpověď nájmu bytu 
GOOD 24 s.r.o. – žádost o úpravy v KD Kuřim 
GOOD 24 s.r.o. – žádost o zřízení letní zahrádky 
Nebytový prostor č. 847/10 – bývalá cukrárna 
Malá Iveta – výměna bytů 
Ludmila Franková – výpověď nájmu bytu 

4, 4A, 4B, 4C „Novostavba Bytové domy sv. Ján, Kuřim“ - vyjádření k projektové 
dokumentaci pro územní řízení 

5 Navýšení kapacity mateřské školy a školní jídelny - výdejny Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, místo výkonu činnosti Tyršova 
1255 

6 Poskytnutí vstupenek do venkovního areálu Wellness Kuřim pro žáky 
základních škol zřizovaných Městem Kuřimí 

7, 7A   Pravidla pro udělování souhlasu s užitím loga města Kuřimi 
8, 8A, 8B  Závěrečný účet 2011 
9, 9A   JmK – darovací smlouva 
10   Manželé Sadílkovi – žaloba na vyklizení 
11, 11A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
12   Informace o umístění reklam na silničním zábradlí – sportovní akce 
13, 13A, 13B Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ 

a zhotovení venkovního hřiště“ 
14, 14A SŽDC, státní organizace – smlouva o výpůjčce a provádění úklidových 

a údržbářských prací 
15, 15A, 15B, 15C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
16, 16A  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
17, 17A Cyklostezka Kuřim – Lipůvka - dodatek 
18, 18A, 18B  Výběrové řízení „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 
19, 19A  Dodávka „Interiér – pro jednotřídní MŠ v ZŠ Tyršova“ 
20, 20A Výběrové řízení „MŠ Kuřim – dodávka osobního automobilu na rozvoz stravy“ 
21, 21A  Projektová příprava Sportovní haly v Kuřimi 
22, 22A  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
23, 23A, 23B, 23C Most ev. č. 50-1 v Kuřimi Pod Zárubou – zahájení zadávacího řízení 
24  Smlouva o výpůjčce nebytových prostor 
25  Direct Film s.r.o. - objednávka 
26  Scholz Zdeněk – zrušení záměru 


