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Z á p i s   č í s l o  22/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 7. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:   Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Omluven:   Jiří Koláček    1. místostarosta 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,07 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 18. 7. 2012 
 

2.  CSSK – smlouva o výpůjčce nebytových prostor 
2.1.  Výměna bytu č. 1122/8 
2.2.  Manželé Hájkovi – rekonstrukce bytu 
2.3.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250.000,- Kč bez DPH. Název 

zakázky: Výměna střešních oken v obecních bytech 
 

3.  JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na prodloužení STL plynovodu Kuřim – lok. Díly za 
sv. Janem, VI. etapa 

3.1.  JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na prodloužení STL plynovodu Kuřim – lok. 
U Stadionu 

 
4.  Věcné břemeno k veřejnému osvětlení – Díly za sv. Janem VI. etapa, Kučerovský 

 
5.  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 

 
6.  Smlouva o centralizovaném zadávání ve věci nákupu energií na komoditní burze 

 
7.  Výpověď smlouvy programového produktu Automatizovaný systém právních informací 

- ASPI, servisní smlouva programového vybavení právního a informačního systému 
CODEXIS® 

 
8.  Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o poskytování certifikačních služeb evidenční číslo 601013-

100026 ze dne 9. 2. 2006“ 
 

9.  Žádost o dotaci na projekt „Kuřim – odkanalizování ulice Hybešova“ 
 

10.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt 
Medové dny 

 
11.  Reklamy na silničním zábradlí 

 
12.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
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13.  Jmenování vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 
 

14.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
 

15.  Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
 

16.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 

17.  Zdůvodnění podání 2 nabídek v ZŘ – materiál č. 20 - Most event. č. 50-1 v Kuřimi Pod 
Zárubou – Rozhodnutí o přidělení zakázky 

 
18.  Informace o požárně bezpečnostním stavu KD 

 
19.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt 

„Bezpečné město Kuřim“ 
 

20.  Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
 

21.  Výběrové řízení „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 
 
 22. Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 18. 7. 2012 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
Příloha A: nesplněné úkoly v mezidobí do 18. 7. 2012. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – navrhuje zrušit usnesení č. 53/2011 z důvodu změny situace. Usnesení 
č. 383/2011 – na jednání ZM nyní předloží rada města návrh členů, zastupitelé popřípadě doplní 
a předloží RM ke schválení. Navrhuje, jako členy dozorčí rady Wellness Ing. J. Poláše, Ing. A. 
Varmužku a Ing. J. Jakubce, pro CTS Kuřim s r.o. pana Bořeckého, Mgr. V. Burkarta a Ing. A. 
Varmužku. 
 
Přijaté usnesení: 397/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 18. 7. 2012 se změnami 

dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

7. Výpov ěď smlouvy programového produktu Automatizovaný 
systém právních informací - ASPI, servisní smlouva programového 
vybavení právního a informa čního systému CODEXIS® 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
Stávající stav: 
Městský úřad Kuřim k dnešnímu dni využívá programový produkt Automatizovaný systém právních 
informací – ASPI (dále jen ASPI) od firmy Wolters Kluwer ČR, a.s. Tento systém by zakoupen již 
v roce 1997 a je pravidelně aktualizován. Byl zakoupen jako produkt síťový s dynamickou licencí pro 
20 současně připojených uživatelů + 2 licence pro mobilní zařízení. Jeho provozní aktualiza ční 
náklady jsou nyní 24.000,- K č vč. DPH/rok.  Část této licence využívá i Městská knihovna v Kuřimi, 
kde je ASPI taktéž instalován. 
 
Nový stav: 
Po dlouhou dobu neměl systém ASPI na trhu větší konkurenci v aktuálnosti poskytovaných informací 
a obsáhlosti své databáze. Nyní se situace změnila. Konkurenční společnost ATLAS software a.s. se 
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svým produktem právních informací CODEXIS® (dále jen CODEXIS®) představila své řešení na 
Městském úřadu Kuřim dne 15. 6. 2012. Všichni přítomní zástupci jednotlivých odborů Městského 
úřadu Kuřim (vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí odboru finančního, vedoucí odboru dopravy, 
vedoucí odboru investičního a regionálního rozvoje, vedoucího odboru stavebního a vodoprávního, 
tajemnice, informatici Městské úřadu Kuřim a další zúčastnění se po zhlédnutí prezentace shodli, že 
nový právní systém CODEXIS® je pro jejich budoucí práci a vyhledávání informací v mnoha ohledech 
přívětivější a více použitelný než současný systém ASPI. 
Jako hlavní výhoda nového systému CODEXIS® se jeví jeho celkové komfortní ovládání a tím 
i rychlejší nalezení všech souvisejících informací k dané právní problematice. Za zmínku stojí i určitá 
nemalá uživatelská přívětivost celého systému. Systém CODEXIS® vyniká především svojí 
uživatelskou jednoduchostí, pokročilým fulltextovým vyhledáváním, přehledností a téměř dokonalou 
provázaností souvisejících právních předpisů mezi sebou s garantovanou právní čistotou. Jako 
reference kde je systém CODEXIS® již nasazen lze uvést Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
Brněnské vodárny a kanalizace, Českou poštu s. p., Ministerstvo obrany České republiky, 
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a mnohá další. Výjimkou nejsou ani instituce, 
kde se používají oba systémy současně. Systém  CODEXIS® bude zakoupen jako produkt síťový 
s dynamickou licencí pro 25 současně připojených uživatelů + 5 dynamický síťových licencí pro 
Městkou knihovnu v Kuřimi. Možné bude připojit i mobilní zařízení (notebooky). Jednorázový zřizovací 
poplatek za implementaci nového systému CODEXIS® bu de činit 9.000,-K č s DPH. Jeho 
provozní aktualiza ční náklady budou 19.200,- K č vč. DPH/rok . Tato cena je podmíněna podpisem 
smlouvy na období 24-měsíců. Vedoucí Městské knihovny v Kuřimi přislíbila jednorázový příspěvek 
5.000,-Kč s DPH pro implementaci nového systému. Společnost ATLAS software a.s. nabízí 
v případě podpisu smlouvy na 24-měsíců období prvních 6-měsíců systému CODEXIS® zcela 
zdarma. 
 
Přechodný stav: 
V přechodném období tedy po podání výpovědi dle občanského zákoníku společnosti Wolters Kluwer 
ČR a.s., poběží ASPI 3-měsíční výpovědní lhůta, po kterou budeme mít na Městském úřadě v Kuřimi 
jak stávající systém ASPI, tak už i nový systém CODEXIS®. Systém CODEXIS® bude v této 
překrývající se době 3-měsíce a poté ještě další 3-měsíce provozován zcela zdarma. Po uplynutí 
tříměsíční výpovědní doby ASPI bude systém ASPI odinstalován a dále poběží už pouze systém 
CODEXIS® Ve výsledku tedy získáme po zaplacení 24-měsíční podpory systému CODEXIS®, 
provozní podporu systému CODEXIS® na 30-měsíců. Zajišťující odbor kancelář úřadu doporučuje 
radě města ke schválení následující usnesení. 
 
Příloha č. 1. Návrh Servisní smlouvy č. 492120825 programového vybavení CODEXIS® 
 
Přijaté usnesení: 398/2012 - RM schvaluje výpověď smlouvy o dílo a postoupení užívacích práv 

k programovému produktu Automatizovaný systém právních informací – ASPI číslo 
S-2785/97/AKX ve znění dodatků uzavřené se společností Wolters Kluwer ČR a.s., 
se sídlem U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639, dne 11. 7. 
1997. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

 
Přijaté usnesení: 399/2012 - RM schvaluje uzavření servisní smlouvy č. 492120825 k užití 

programového vybavení právní a informační systém CODEXIS®“, se společností 
ATLAS software a.s., se sídlem Výstavní 292/13, 709 17 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČ 46578706, za cenu dle zápisu. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 3, zdržel se 1 (Z. K říž), nepřítomen 1 
(J. Kolá ček). 
 
 
 

2. CSSK – smlouva o výp ůjčce nebytových prostor 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 20. 6. 2012 schválila pod č. usn. 353/2012 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. 
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Záměr byl v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, zveřejněn na úřední desce v době od 22. 6. 
2012 do 10. 7. 2012. K záměru nebyly podány žádné připomínky. 
 
Příloha A – smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 400/2012 - RM schvaluje 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 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

2.2. Manželé Hájkovi – rekonstrukce bytu 
(Příloha č. 2, 2B, 2C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval A. Janoušková) 
 
Manželé Hájkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jsou společnými nájemci bytu č. xxxxxxx (2+1), 
který je umístěn v I. nadzemním podlaží domu č. p. xxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxx, Kuřim. Nájemní 
smlouva ze dne 12. 11. 2003 je uzavřena na dobu neurčitou. 
Podáním ze dne 11. 7. 2012 požádala paní Hájková o povolení ke stavebním úpravám tohoto 
městského bytu. Dle informací OSVO budou navržené úpravy prováděny v režimu ohlášení stavby. 
Stavební úpravy budou zahrnovat vybourání dělící nenosné příčky mezi obývacím pokojem a kuchyní. 
Tím dojde ke zvětšení prostoru kuchyně. Dále bude zbudována nová příčka mezi pokojem 
a rozšířenou kuchyní (viz příloha B). Součástí projektové dokumentace je i vyjádření statika Ing. Leoše 
Gurky (viz příloha C). Z vyjádření vyplývá, že nová příčka bude zbudována ze sádrokartonu v tl. 75 
mm. Příčka navržená k vybourání je pouze dělící a nemá nosnou funkci – lze ji tedy vybourat bez 
narušení únosnosti a stability stávajících nosných konstrukcí bytového domu. Celá projektová 
dokumentace je k nahlédnutí na OSVO. 
Veškeré výše uvedené stavební úpravy budou hradit manželé Hájkovi. 
 
Příloha B – situační nákres 
Příloha C – vyjádření statika 
 
Přijaté usnesení:  401/2012 - RM souhlasí  s provedením stavebních úprav bytu č. xxxxx umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxxx 
v Kuřimi, které provedou dle předloženého situačního nákresu na svůj náklad 
a bez nároku na úhradu vložených finančních prostředků nájemci bytu manželé 
Hájkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

2.1. Výměna bytu č. 1122/8 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 9. 7. 2012 proběhlo výběrové řízení na obsazení bytové jednotky č. xxxxxxx umístěné ve II. NP 
bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi. Přihlásili se dva uchazeči – 
Lenka Pěničková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, a manželé Roman a Renáta Bariovi, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim. K dohodě přihlášených nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková 
metoda“. V prvním kole oba uchazeči nabídli shodně částku xxxxx,- Kč. Komise přistoupila k druhému 
kolu výběrového řízení. Vítězem se stala paní Pěničková s nabídnutou částkou ve výši xxxxxx,- Kč, 
která má být na pokladně MěÚ Kuřim zaplacena do 23. 7. 2012. Paní Pěničková se chce přestěhovat 
k 1. 8. 2012. Předtím je nutno ukončit nájemní smlouvu ve stávajícím bytu. 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – co bude s bytem po manž. Peničkových? 
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Mgr. P. Kavka – byt bude nabídnut k výměně podle vyhlášky. Nabídka bytu se vyhlašuje bez 
schválení RM. 
PaedDr. D. Holman – vyhlaste záměr co nejdříve. Žádá OMP navrhnout změnu vyhlášky s cílem, aby 
se dosáhlo toho, aby sociálně potřební nabídku bytu neodmítali, a pokud nabídku odmítnou, tak aby 
byli z pořadníku vyškrtnuti. 
Ing. D. Sukalovský – prosí připravit materiál k projednání do příští RM. 
Mgr. A. Zimmermannová – připravit možnosti, jak lze řešit. 
 
Přijaté usnesení: 402/2012 - RM  schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Lenkou 

a Janem Pěničkovými, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytové jednotky č. xxxxxxx umístěné ve III. nadzemním podlaží budovy č. p. 
xxx na ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 7. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 403/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Janem a Lenkou 

Pěničkovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. xxxxxx umístěného v II. nadzemním podlaží budovy č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
na ul. xxxxxxx v Kuřimi na dobu určitou do 16. 5. 2013 za nájemné ve výši 56,- 
Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

2.3. Rozhodnutí o p řidělení zakázky m ěsta Ku řim do 250.000,- K č 
bez DPH 
Název zakázky: Vým ěna st řešních oken v obecních bytech 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-OMP-2012-005 
Zajišťující odbor: odbor majetkoprávní 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 20. 6. 2012 byla zveřejněna výzva k podání nabídky na výměnu střešních oken 
v obecních bytech. Předmětem jsou střešní okna v obecních bytech 1117/7 a 1123/8 v ul. Bezručova 
čtvrť. Výběrovou komisi tvořili Ing. O. Štarha, Mgr. P. Kavka a Alena Janoušková. Odbor 
majetkoprávní oslovil prostřednictvím e-mailu 7 specializovaných firem. 
Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči. OMP poskytl kontakty na nájemce celkem 
4 uchazečům, ostatní se nevyjádřili. Dne 12. 7. 2012 došlo k otevírání obálek. Nabídka pan Zdeňka 
Morávka byla z dalšího posuzování vyloučena, neboť neobsahovala podepsaný návrh smlouvy o dílo. 
Další 2 nabídky vyhověly. 
Cenové nabídky: 
a) J & T SYSTÉM s.r.o. – 167.211,- Kč 
b) VP OKNA, s.r.o. – 163.780,- Kč  
OMP doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou VP OKNA, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 63, Kuřim, 
IČ 26279282, za nabídnutou cenu 163.780,- Kč včetně DPH. Za tuto cenu bude vyměněno 
13 střešních oken a jedno okno vikýřové. Dodána budou střešní okna VELUX GGU, která patří na trhu 
ke špičkovým výrobkům. 
 
Přijaté usnesení: 404/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „Výměna 

střešních oken v obecních bytech č. 1117/7 a 1123/8“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s firmou VP OKNA, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 63, Kuřim, IČ 
26279282, za cenu 163.780,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
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3. JMP Net, s.r.o. – v ěcné b řemeno na prodloužení STL plynovodu 
Kuřim – lok. Díly za sv. Janem, VI. etapa 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost EKOPLAN, s.r.o. v zastoupení investora JMP Net, s.r.o. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou „Prodloužení IS 6. Etapa, Díly pod Sv. Jánem, Kuřim“, č. stavby 35564/3400964 – viz příloha 
A – GP č. 2730-112/2011. 
Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene byla uzavřena s panem Kučerovským, který byl v té 
době vlastníkem pozemků. Po dokončení stavebních prací převedl pan Kučerovský předmětné 
pozemky do vlastnictví města Kuřim. Z tohoto důvodu bude smlouva o zřízení věcného břemeno 
uzavřena s městem. 
OMP předkládá RM ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi fy JMP Net, s.r.o. jako 
oprávněného z věcného břemene a městem Kuřim jako povinného z věcného břemene na pozemcích 
parc. č. 2642/338 a 2642/848 vše v k. ú. Kuřim dle GP č. 2730-112/2011. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové 
stavby. Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene – JMP Net, s.r.o. 
Finanční úhrada za věcné břemeno ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby je od 
města Kuřim dlouhodobě požadována. JMP Net, s.r.o. tuto cenu respektuje. V červnu 2012 proběhlo 
na OMP jednání se znalkyní na oceňování majetku Ing. Janíčkovou, která se specializuje na 
oceňování věcných břemen. Ing. Janíčková potvrdila, že se jedná o cenu obvyklou. 
 
Příloha A – GP č. 2730-112/2011 
Příloha B – smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 405/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP 

Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2730-112/2011 na 
pozemcích parc. č. 2642/338 a parc. č. 2642/848 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve 
vlastnictví města Kuřim, LV č. 1 s tím, že náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, 
za jednorázovou úplatu ve výši 3.000,- Kč bez DPH. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

3.1. JMP Net, s.r.o. – v ěcné b řemeno na prodloužení STL plynovodu 
Kuřim – lok. U Stadionu 
(Příloha č. 3, 3C, 3D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost EKOPLAN, s.r.o. v zastoupení investora JMP Net, s.r.o. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou „Výstavba lokálních plynových kotelen pro KVĚTNICI, stavební bytové družstvo se sídlem 
v Tišnově ul. Brněnská 150, kotelna K5 a K6 v Kuřimi, na ul. U Stadionu“ – viz příloha C – GP č. 2845-
103/2012. 
Této smlouvě předchází dvě budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 164/2006 a 165/2006 
z roku 2006, které byly uzavřeny na základě usn. RM č. 377/2006 ze dne 30. 8. 2006.  
377/2006  
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Jihomoravské plynárenské, a. s, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu na pozemku parc. č. 1749 v k. ú. 
Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 250,- Kč za běžný 
metr liniové stavby. 
Z GP je zřejmé, že parcela č. 1749 byla přečíslovaná na parc. č. 1749/1. Dále byla stavbou dotčená i 
parc. č. 1593/1 vše v k. ú. Kuřim. 
OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na předmětné pozemky. 
 
Příloha C – GP č. 2845-103/2012. 
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Příloha D – smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 406/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP 

Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2845-103/2012 na 
pozemcích parc. č. 1749/1 a parc. č. 1593/1 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve 
vlastnictví města Kuřim, LV č. 1 s tím, že náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, 
za jednorázovou úplatu ve výši 3.000,- Kč bez  

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

4. Věcné b řemeno k ve řejnému osv ětlení – Díly za sv. Janem VI. 
etapa, Ku čerovský 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Kučerovský vybudoval veřejné osvětlení v lokalitě Díly za sv. Janem – VI. etapa (dále jen „VO“). 
Podmínkou předání VO do majetku města Kuřimi je zřízení věcného břemene k veřejnému osvětlení 
na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města. Vzhledem ke špatným zkušenostem se zřizováním 
věcných břemen s novými vlastníky pozemků se OMP a OIRR s panem Kučerovským dohodli na 
zřízení věcného břemene nyní, dokud pozemky vlastní pan Kučerovský, respektive manž. Kučerovští. 
Pozemek parc. č. 4487/20 má nové vlastníky, manžele Zwettlerovi, kteří jsou od pana Kučerovského 
o potřebě zřídit věcné břemeno informováni. OMP doporučuje převzít VO až po závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby ve vlastnictví manželů Zwettlerových. 
Na základě GP č. 2843-123/2012 – viz příloha A, předkládá OMP radě smlouvu o zřízení věcného 
břemene – viz příloha B. 
 
Příloha A – GP 
Příloha B – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 407/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi 

jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného 
osvětlení“ v rozsahu dle GP č. 2843-123/2012 na pozemcích parc. č. 4553/3, 
4487/15, 4487/16, 4487/17, 4487/18, 4487/19, 4487/21, 4487/22, 4487/23, 
4487/24, 4487/26, 4487/31, 4487/30, 4487/29, 4487/28 a 4487/27 vše v k. ú. 
Kuřim, které jsou ve vlastnictví (SJM) Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx PSČ 612 00 Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx PSČ 612 00 Brno, jako povinných z věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese pan 
Zdeněk Kučerovský. 

 
Přijaté usnesení: 408/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi 

jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného 
osvětlení“ v rozsahu dle GP č. 2843-123/2012 na pozemcích parc. č. 4487/4 
a 4487/45 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví Zdeňka Kučerovského, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, PSČ 612 00 Brno, jako povinného z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady 
na jeho zřízení ponese pan Zdeněk Kučerovský. 

 
Přijaté usnesení: 409/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi 

jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného 
osvětlení“ v rozsahu dle GP č. 2843-123/2012 na pozemku parc. č. 4487/20 v k. ú. 
Kuřim, která je ve vlastnictví (SJM) Ing. Oty Zwettlera, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
PSČ 612 00 Brno, a Mgr. Sylvie Zwettlerové, bytem xxxxxxxxxxxxx PSČ 602 00 
Brno, jako povinných z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese pan Kučerovský. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
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5. Programová nápl ň informa čního kanálu TKR Ku řim 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání dne 5. 4. 2012 přijalo usnesení č. 1059/2012 
tohoto znění: 
 
„ZM ruší své usnesení č. 1012/2002 – vyhrazení pravomoci rozhodovat v záležitostech, které jsou 
v samostatné působnosti města a vztahují se k vysílání „ Info - kanálu“ kabelové televize v Kuřimi.“ 
 
Vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí se přesunula rozhodovací pravomoc o výsledku výběrového 
řízení na nového dodavatele programové náplně TKR Kuřim na radu města. Nevyhradí-li si 
v budoucnu tuto pravomoc opět ZM, budou příslušet veškerá rozhodnutí ve věcech programové 
náplně informačního kanálu radě města. 
 
Usnesením RM č. 354/2012 ze dne 20. 6. 2012 bylo rozhodnuto o tom, že do 30. 9. 2012 bude 
programová náplň objednávána u společnosti Directfilm s.r.o. za cenu max. 26.347,- Kč/smyčka 
včetně DPH. 
 
Řešení současného stavu: 
a) přijmout navržené usnesení 
b) zrušit výběrové řízení 
 
Příloha – smlouva o dílo 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – upozorňuje na další doručenou výzvu k přerušení nečinnosti od společnosti 
Pixels Productions s.r.o. 
Ing. O. Štarha – informace uvedené v doručené výzvě jsou nesmysly. 
PaedDr. D. Holman – navrhuje svolat mimořádné jednání RM se všemi členy a projednat tento 
materiál. Pokud RM nerozhodne, potom toto bude předloženo k vyřešení zastupitelstvu města. 
Z. Kříž – není ani pro společnost Pixels Productions s.r.o. ani pro Direct film s.r.o. 
Ing. D. Sukalovský – jejich vystoupení bylo účelové. Stahuje tento materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení:  RM schvaluje  výsledek hodnocení nabídek na zakázku „Programová náplň 

informačního kanálu TKR Kuřim“ a schvaluje  uzavření smlouvy o dílo na dobu 
určitou do 30. 4. 2016 s vítězem výběrového řízení společností Pixels Productions 
s.r.o., se sídlem Žebětínek 45/196, Brno, IČ 29276918, za nabídkovou cenu ve 
výši 30.996,- Kč/smyčka. 

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

6. Smlouva o centralizovaném zadávání ve v ěci nákupu energií na 
komoditní burze 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 11. 7. 2012 schválila rada města pod číslem usnesení č. 386/2012 výběr dohodce, který bude 
město zastupovat na komoditní burze při nákupu el. energie a zemního plynu. Aby město mohlo 
sdružit poptávku dalších subjektů, musí s nimi uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání, která ho 
bude opravňovat v poptávce i jménem těchto sdružených organizací. 
Výčet sdružených organizací: 
 
- Centrum technických služeb Ku řim, s.r.o.  
se sídlem Kuřim,  Jungmannova 968, IČ: 263 07 189 
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- Centrum sociálních služeb Ku řim, p říspěvková organizace 
se sídlem Kuřim, Zahradní 1275 , IČ: 49457276 
 
- Mateřská škola Ku řim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, p říspěvková organizace 
se sídlem Kuřim, Zborovská 887, IČ: 70988293 
 
- Základní škola Ku řim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, p říspěvková organizace 
se sídlem Kuřim, Tyršova 1255, IČ: 49457888 
 
- Základní škola, Ku řim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, p říspěvková organizace 
se sídlem Kuřim, Jungmannova 813, IČ: 70988285 
 
- REGO, s.r.o. 
se sídlem Brno-Kohoutovice, Libušina tř. 2, IČ: 15546497 
 
- Ing. Ivan Augustin  
se sídlem Kuřim, Školní 850, IČ: 10114751 
 
- Wellness Ku řim s.r.o. 
se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, IČ: 29213380 
 
Příloha – návrh „smlouvy o centralizovaném zadávání“ 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – v materiálu není uvedeno Město Kuřim. 
PaedDr. D. Holman – žádá do usnesení doplnit na první místo Město Kuřim. 
Ing. D. Sukalovský – po projednání bude doplněno i SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 
 
Přijaté usnesení: 410/2012 - RM schvaluje  uzavření „smlouvy o centralizovaném zadávání“, jejímž 

předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při podání centrální poptávky 
po elektřině a zemním plynu. Smluvními stranami jsou: 

 a) Město Kuřim, se sídlem Kuřim, Jungmannova 968, IČ 00281964 
b) Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Kuřim, Jungmannova 968, 
IČ 263 07 189 
c) Centrum sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Kuřim, 
Zahradní 1275, IČ 49457276 
d) Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, se sídlem Kuřim, Zborovská 887, IČ 70988293 
e) Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, se sídlem Kuřim, Tyršova 1255, IČ 49457888 
f) Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, se sídlem Kuřim, Jungmannova 813, IČ 70988285 
g) REGO, s.r.o., se sídlem Brno-Kohoutovice, Libušina tř. 2, IČ: 15546497 
h) Ing. Ivan Augustin, se sídlem Kuřim, Školní 850, IČ 10114751 
ch) Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, IČ 29213380 
i) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o., se sídlem Kuřim, 
Křížkovského 48,  IČ 47917865. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

8. Dodatek č. 4 ke „Smlouv ě o poskytování certifika čních služeb 
eviden ční číslo 601013-100026 ze dne 9. 2. 2006“ 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
V souvislosti se zavedením Zákaznické portálu certifikační autority PostSignum a dálkovému 
zpřístupnění údajů vedených Českou poštou s. p. vyšlo najevo, že smlouva č. 601013-100026 
obsahuje nesrovnalost v seznamu pověřených osob pro certifikační autoritu QCA a VCA (kvalifikovaná 
a komerční), kde je chybně uvedeno, že touto osobu je doposud bývalá referentka odboru dopravy 
paní Marcela Slavíková. Podepsáním dodatku č. 4 ke „Smlouvě o poskytování certifikačních služeb 
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evidenční číslo 601013-100026 ze dne 9. 2. 2006“ se tento stav napraví a paní Marcela Slavíková 
bude ze seznamu pověřených osob vymazána. Podepsaní dodatku je bezplatné a pověřený odbor KÚ 
doporučuje radě města schválit následující usnesení. 
Příloha č. 1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb 
 
Přijaté usnesení: 411/2012 - RM schvaluje „Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o poskytování certifikačních 

služeb evidenční číslo 601013-100026 ze dne 9. 2. 2006, týkající se změny 
pověřených osob certifikačních služeb. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 

9. Žádost o dotaci na projekt „Ku řim – odkanalizování ulice 
Hybešova“ 
(Příloha č. 9, 9A, 8B, 9C, 9D, 9E, 9F, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblast podpory 1.1.1 
Snížení znečištění z komunálních zdrojů. Žádosti o podporu jsou přijímány od 9. 7. 2012 do 9. 8. 
2012. Město Kuřim má zpracovaný projekt „Ku řim, ul. Hybešova - vybudování oddílného systému 
kanalizace“ . Stavební investiční náklady projektu jsou 23.968.053,- Kč. Z toho jsou náklady ve výši 
15.100.705,- Kč na splaškovou kanalizaci včetně kompletních povrchů a 8.867.348,- Kč na dešťovou 
kanalizaci. Náklady na dešťovou kanalizaci jsou vždy nezpůsobilý výdaj - náklady na dešťovou 
kanalizaci nejsou do projektu zahrnuty. K nákladům na stavbu jsou připočteny další způsobilé výdaje, 
a to na propagaci, projektovou přípravu (zajištění zpracování žádosti, projektové dokumentace pro 
stavební povolení, zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele, organizaci výběrového řízení a další) 
a na dozor investora (technický dozor investora a autorský dozor). Výše těchto položek se odvíjí od 
výše způsobilých stavebních nákladů.  
Společnost SAGRES-EU s.r.o., která pro Město Kuřim zajišťuje zpracování žádosti o dotaci na tento 
projekt, připravila 2 varianty zpracování žádosti o dotaci, přičemž vychází z předpokladu, že Město 
Kuřim si bude v rámci tohoto projektu uplatňovat odpočet DPH. DPH je pak nezpůsobilý výdaj. 
 
Varianta č. 1: počítá s celkovými náklady ve výši 15.908.005,- Kč vč. DPH a počet nově napojených 
obyvatel projektem bude 69 EO (ekvivalentních obyvatel). Tento údaj vychází z evidence obyvatel 
MěÚ Kuřim a odpovídá počtu trvale přihlášených obyvatel v řešené lokalitě (2,65 obyvatele na 
domácnost). V této variantě je počítáno s nejvyšší nákladovou cenou přípustnou pro hodnocení 
projektu 130.000,- Kč/1 EO. 
Při této variantě byla částka 5.108.921,- Kč bez DPH přesunuta do nezpůsobilých nákladů. Dotace 
pak vychází ve výši 5.988.107,- Kč (to odpovídá 73,5 % způsobilých výdajů). Zbylých 9.919.898,- Kč 
je třeba pokrýt ze zdrojů žadatele (ne z úvěru). Z této částky vrátí finanční úřad Městu Kuřim DPH ve 
výši 2.651.334,- Kč. Hodnota FRR/K (finanční míra návratnosti s podporou společenství) dosahuje 0,3 
%. 
Při využití půjčky SFŽP ve výši 665.345,- Kč je třeba pokrýt z vlastních zdrojů žadatele 9.254.553,- Kč. 
Hodnota FRR/K dosahuje 0,0 %. Vratka DPH je v tomto případě také 2.651.334,- Kč. 
 
Varianta č. 2 – počítá s celkovými náklady ve výši 15.760.450,- Kč vč. DPH a počet napojených 
obyvatel projektem bude 81 EO. Tento údaj odpovídá počtu trvale přihlášených obyvatel v řešené 
lokalitě navýšenému o obyvatele, kteří v dané lokalitě bydlí, ale trvalý pobyt zde nemají (3,11 
obyvatele na domácnost). V této variantě je počítáno s nákladovou cenou 90.500,- Kč/1 EO. 
Dosáhneme tak 5 bodů za nákladovou efektivnost oproti 1 bodu v předcházející variantě, což zvyšuje 
šanci získat dotaci. Při této variantě byla částka 9.101.913,- Kč bez DPH přesunuta do nezpůsobilých 
nákladů. Dotace pak vychází ve výši 4.824.110,- Kč (to odpovídá 72,4 % způsobilým výdajům). 
Zbylých 10.936.340,- Kč je třeba pokrýt ze zdrojů žadatele (ne úvěru). Z této částky vrátí finanční úřad 
Městu Kuřim DPH ve výši 2.626.742,- Kč. Hodnota FRR/K dosahuje 0,0 %. 
Při využití půjčky SFŽP ve výši 536.012,- Kč je třeba pokrýt z vlastních zdrojů žadatele 10.400.328,- 
Kč. Hodnota FRR/K dosahuje -0,2 %. Vratka DPH je v tomto případě také 2.626.742,- Kč. 
Podmínky čerpání půjčky SFŽP na zajištění části vlastních zdrojů: půjčka se splácí 10 let čtvrtletně od 
prvního čtvrtletí následujícího roku po ukončení realizace, úroková sazba je 1 %. K žádosti je třeba 
doložit pouze prohlášení, že Město Kuřim disponujete nemovitým majetkem v dvojnásobné výši 
požadované půjčky. 
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Na základě těchto závěrů lze doporučit variantu č. 1 bez půjčky i s půjčkou SFŽP ČR a variantu č. 2 
bez půjčky SFŽP ČR. 
 
Příloha č. 1: Finanční analýza - varianta č. 1 bez půjčky SFŽP 
Příloha č. 2: Finanční analýza - varianta č. 1 s půjčkou SFŽP 
Příloha č. 3: Kumulativní propočet - varianta č. 1 
Příloha č. 4: Finanční analýza - varianta č. 2 bez půjčky SFŽP 
Příloha č. 5: Finanční analýza - varianta č. 2 s půjčkou SFŽP 
Příloha č. 6: Kumulativní propočet - varianta č. 2 
 
Přijaté usnesení: 412/2012 - RM  schvaluje  předložení žádosti o dotaci z Operačního programu 

Životní prostředí na projekt „Kuřim, ul. Hybešova - vybudování oddílného systému 
kanalizace“ ve variantě č. 2 bez využití půjčky ze SFŽP. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

10. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu 
Jihomoravského kraje na projekt Medové dny 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim předložilo v únoru letošního roku žádost o poskytnutí dotace z programu 
Jihomoravského kraje (dále jen JMK) „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče“ na projekt 
„Medové dny“ . Zastupitelstvo JMK na 30. zasedání dne 21. 6. 2012 usnesením č. 1908/12/Z 30 
schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro město Kuřim ve výši 20.000,- Kč na tento projekt. Před 
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace je třeba přijetí dotace za podmínek návrhu smlouvy schválit 
radou města. 
 
Příloha: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
 
Přijaté usnesení: 413/2012 - RM  schvaluje  přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Kuřim ve výši 

20.000,- Kč na projekt „Medové dny“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu JMK. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

11. Reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Předkládáme RM návrh na změny v umisťování reklam na silničním zábradlí. Změny se týkají: 

1. vyměření ceny za užití plochy, 
2. vymezení míst pro umístění reklam, 
3. stanovení podmínek k provedení a velikosti reklamního banneru 

 
ad 1. 
Dosud se postupovalo dle usnesení RM č. 265/2004, schváleného záměru 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.  
Vzhledem k součtu inflačních koeficientů za období 2004 – 2011, které činí 20,7%, je nově navržená 
částka 400,- Kč/ 1 pole/ 1 m ěsíc + 20% DPH. 
 
ad 2. 
Po konzultaci s odborníkem z oblasti bezpečnosti silničního provozu a po projednání v dopravní 
komisi byla vytipována vhodná místa k umístění reklam. Při umístění reklamních zařízení na silničním 
zábradlí budou dodrženy podmínky, že reklama nebude umístěna min. 5 m p řed a za přechodem 
pro chodce,  viz příloha. 
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ad 3. 
Se žadatelem se v minulosti uzavřela smlouva k pronájmu silničního zábradlí, velikost povolené 
reklamní tabule 2,0m x 1,0m. Smlouvou byly stanoveny podmínky užívání – udržení v neporušeném 
stavu, čistotě, zákaz propagování nezákonných věcí apod. 
 
Nově jsou navrženy 2 velikosti  reklamních ploch: 

1. 2,0 m x 1,0 m (původní) 
2. 2,0 m x 0,5 m (nová). 

 
Reklamní plocha bude zhotovena z pogumované folie  a připevněna stahováky k zábradlí (tak jako 
např. Wellness). Povrch „folie“ nesmí být z lesklého, odrazivého nebo fluorescenčního materiálu. 
 
Ostatní ustanovení smluv zůstanou beze změny. 
 
Změny budou platné od 1. 9. 2012. 
 
Příloha č. 1. Vyznačená místa k umístění reklam na silničním zábradlí 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – navrhuje sazbu 100,- Kč/1 pole/ měsíc za propagaci kulturních a sportovních 
akcí na zábradlí. 
 
Přijaté usnesení: 414/2012 - RM schvaluje změny režimu umisťování reklam na silničním zábradlí 

s platností od 1. 9. 2012 pro vymezená místa a podmínky k provedení vč. velikosti 
reklamy dle přílohy. Cena za užití plochy činí 400,- Kč/ 1 pole/ 1 měsíc + DPH, pro 
kulturní, společenské a sportovní akce činí 100,- Kč/ 1 pole/ měsíc + DPH. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

12. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 12, 12A, 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 9. 7. 2012 podala paní Jana Škrobová, bytem xxxxxxxxx 664 34 Kuřim, žádost o umístění 
reklamní plochy v počtu 2 ks v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, ul. Legionářská u Elprumu 
a ul. Tyršova u sokolovny. Reklamní tabule žádá umístit od 27. 8. do 25. 9. 2012. Celková cena činí 
720,- Kč. 
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 415/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění 2 ks reklam na silničním 

zábradlí v Kuřimi, ul. Legionářská u Elprumu a ul. Tyršova u sokolovny s Mgr. 
Janou Škrobovou, bytem xxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 72383780. Reklamní tabule 
bude umístěna v rozsahu 1 pole od 27. 8. do 25. 9. 2012 za cenu 720,- Kč. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

13. Jmenování vedoucí odboru správního a vnit řních v ěcí 
(Příloha č. 13, předkládá a zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Po odchodu Mgr. Lukáše Rafaje bylo od 1. 9. 2011 místo vedoucího odboru správního a vnitřních věcí 
neobsazené. Po schválení nového Organizačního řádu v červnu 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na obsazení tohoto místa. Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči, všichni splňovali potřebné 
předpoklady a doložili požadované dokumenty. Výběrová komise se po pohovoru s uchazeči shodla 
na tom, že uchazečka Mgr. Lenka Krejčová je na základě svých znalostí a předchozí praxe velmi 
vhodnou kandidátkou na pozici vedoucí odboru. Lenka Krejčová je v současné době zaměstnána na 
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Městském úřadě Kuřim jako matrikářka a po dobu, kdy nebylo obsazeno místo vedoucího odboru, 
byla pověřena vedením odboru. Za tuto dobu se velmi osvědčila, její pracovní výsledky jsou vynikající 
a odbor pod jejím vedením dobře funguje i v době dlouhodobé pracovní neschopnosti jedné z 
referentek. 
Tajemnice městského úřadu radě města jmenování doporu čuje . Lenka Krejčová návrh na jmenování 
přijímá . 
 
Přijaté usnesení: 416/2012 - RM jmenuje  na návrh tajemnice městského úřadu dle § 102 odst. 2 

písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 
funkce vedoucí odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Kuřim Mgr. 
Lenku Krejčovou s účinností od 1. 8. 2012. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

14. Informace o jednání Komise Zdravého m ěsta Rady m ěsta Ku řimi 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 2. 7. 2012. Projednávána byla témata: 
1) metodický pokyn komunikace komunitních projektů pořádaných občany 
2) návrh na pořízení drobných reklamních předmětů pro vítěze soutěží s logy města Kuřim a Zdravého 
města Kuřim 
3) příprava Dne zdraví (4. 10. – 20. 10.) 
4) různé (diskuse o podpoře komunitních projektů ve městě) 
 
Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 2. 7. 2012 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – navrhuje zveřejnit na webu usnesení komisí a žádá tajemnici, aby toto 
projednala s informatiky. 
 
Přijaté usnesení: 417/2012 - RM  bere na v ědomí závěry z jednání Komise Zdravého města Rady 

města Kuřimi ze dne 2. 7. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

15. Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Ro žínka 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s obcí Dolní Rožínka na pronájem maringotky, ve které je 
umístěno pojízdné promítací zařízení. Zařízení je pronajímáno každoročně pro provoz letního kina na 
nádvoří zámku. V letošním roce se uskuteční 11 filmových představení. Dovoz maringotky a její 
použití zajišťuje pan Radim Novák. 
Pronájem - celkem 19.800,- Kč bude hrazen z rozpočtu kulturního střediska. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – zjistit od starosty Dolní Rožínky, jestli už pronájem maringotky projednávali a do smlouvy 
uvést i jejich číslo usnesení RM. 
 
Přijaté usnesení: 418/2012 - RM  schvaluje smlouvu mezi obcí Dolní Rožínka a Městem Kuřim dle 

přiloženého návrhu pro srpen 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
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16. Přidělení bytu v Dom ě s pečovatelskou službou Ku řim 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, 16C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci srpnu 2012 se uvolní garsoniéra v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů 
o umístění v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 13. 7. 2012. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 3/2012 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 3/2012 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 10. 7. 2012 
 
Přijaté usnesení: 419/2012 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

17. Zdůvodn ění podání 2 nabídek v Z Ř – materiál č. 20 - Most event. 
č. 50-1 v Ku řimi Pod Zárubou – Rozhodnutí o p řidělení zakázky 
(Předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Výzvou k podání nabídky bylo obesláno 7 kvalifikovaných zhotovitel ů a výzva byla rovn ěž 
vyv ěšena na ú řední desce i na webových stránkách m ěsta  (doloženo v příloze). Z obeslaných 
zhotovitelů se 2 omluvili z účasti v zadávacím řízení (ZŘ) z kapacitních důvodů a 1 v závěru lhůty pro 
podání nabídek proto, že nebyl schopen splnit odbornou způsobilost dle požadavků provozovatele 
distribuční plynárenské soustavy. Zadávací řízení bylo zřejmě ztíženo specifickými podmínkami 
společnosti RWE, majitele středotlakého plynovodu, který je v rámci projektu překládán bezvýkopovou 
technologií pod dnem potoka bez přerušení dodávky plynu odběratelům. Ačkoliv v průběhu ZŘ 
vzneslo dotazy několik zástupců dalších, neoslovených potenciálních uchazečů, odevzdali nakonec 
nabídky pouze 2 uchazeči. 
V dnešní době mají dodavatelské firmy zřízeno automatické vyhledávání zadávaných veřejných 
zakázek a každý uchazeč tak má možnost si vybrat zakázku, kterou by chtěl realizovat a má na ni 
dostatečnou kapacitu. V tomto případě zřejmě zakázka nebyla pro mnohé uchazeče natolik zajímavá, 
aby podali nabídku. ZŘ bylo zveřejněno naprosto transparentně. 
 
Příloha č. 1: vyvěšení výzvy na el. úřední desce 
Příloha č. 2: oznámení o vyvěšení výzvy I 
Příloha č. 3: oznámení o vyvěšení výzvy II 
 
 
 

18. Informace o požárn ě bezpečnostním stavu KD 
(Příloha č. 18, 18, 18B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM informace o požárně bezpečnostním stavu KD a současně návrh na částečné řešení 
zjištěných závad. 
 
Každoročně docházelo při společenských akcích KD k porušování Zákona č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně v oblasti dodržování pravidel přístupnosti únikových východů ze společenského sálu. 
Vzhledem k chybějící požární dokumentaci, která by odrážela současný stav budovy (poslední 
zpracování z roku 2001), požádala vedoucí Městské knihovny příslušné orgány o následující: 
1/ Posouzení únikových východů ze sálu – následné vyjádření HZS JMK 
2/ Vypracování požární dokumentace + operativní karty odpovídající současnému stavu budovy 
3/ Pro ověření zásahu při požáru uspořádat taktické cvičení jednotek PO 
 
Ad1/ Posouzení únikových východů ze sálu vypracovala paní Miroslava Michálková – autorizovaný 
technik pro požární bezpečnost staveb.  Výpočty následně předala na HZS JMK a jeho vyjádření 
předkládám RM.  
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Na základě tohoto rozhodnutí byl pracovníky KD připravený nový plán využití sálu pro společenské 
účely (plesy) tak, aby postavení stolů akceptovalo závěry šetření a neblokovalo únikové cesty ze sálu. 
Celková kapacita osob při maximálním využití prostor sálu, balkonu a galerie byla stanovena na 260. 
 
Ad2/ Nová požární dokumentace byla zpracovaná panem Karlem Hanákem  - specialistou pro BOZP 
a PO (č.kat. Z-537/96 MV).  Dokumentace prošla ověřením u zásahové jednotky v Tišnově. Na 
základě schválení dokumentace hasiči, byla provedena aktualizace Požárního evakuačního plánu. 
Dokumentace byla uložena v archívu Města Kuřimi a na KD. Jeden výtisk byl předán ZJ PO Tišnov. 
(dokumentace je přiložena k nahlédnutí) 
 
Ad3) Taktické cvičení na seznámení s objektem, ověření dojezdových časů a procvičení základních 
znalostí proběhlo na náměstí Osvobození a v prostorách kulturního domu 14. 6. 2012 dopoledne. 
Zjištěné nedostatky jsou zahrnuty ve zprávě npor. Ing, Lad. Steinhausera: Vyhodnocení taktického 
cvičení – příloha 
Nedostatky: Zablokovaná úniková cesta (druhé schodiště) 
  Hořlavý materiál pod orchestřištěm 
  Nízko vedený el. kabel ke stánkům ve dvoře budovy 
 
Návrh řešení: 

� Zrušit současnou šatnu a přemístit ji s minimálními náklady do prostoru bývalé prodejny prádla 
proti hlavnímu vchodu, která je v současné době bez nájemce. Potřebné práce mohou 
vykonat zaměstnanci KD, náklady na materiál (kovové stojany na věšáky, stahovací roleta na 
výdejové okno) budou hrazeny z rozpočtu KD (kapitola: údržba a opravy). V případě schválení 
budou práce hotové do konce září 2012. 
 

� Obnovit únikovou cestu zprovozněním druhého schodiště z předsálí 
 

� Prostor pod orchestřištěm bude vyklizený – provede údržba KD 
 

� Zvýšení el. kabelu tak, aby odpovídal potřebám požárních vozů – provede údržba KD 
 
Příloha: 2x 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – ověřoval telefonicky u velitele požární stanice Tišnov npor. Steinhausera, že 
obnovení únikové cesty znamená zpřístupnění druhého schodiště. 
 
Přijaté usnesení: 420/2012 - RM  bere na v ědomí  předložené informace o požárně bezpečnostním 

stavu budovy kulturního domu (posouzení únikových východů, požární 
dokumentaci, taktické cvičení jednotek PO). 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
Přijaté usnesení: 421/2012 - RM schvaluje přemístění šatny v kulturním domě do nových prostor. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
Přijaté usnesení: 422/2012 - RM ukládá vedoucí MKK ve  spolupráci s OIRR zpřístupnit 

v kulturním domě druhé schodiště do 2. NP. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

19. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu 
Jihomoravského kraje na projekt „Bezpe čné město Ku řim“ 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim předložilo v dubnu letošního roku žádost o poskytnutí dotace z programu 
Jihomoravského kraje (dále jen JMK) „Zdravé obce, města a mikroregiony JMK“ na projekt 
„Bezpe čné město Ku řim“ (aktualizace analýzy bezpečnostní situace ve městě). Zastupitelstvo JMK 
na 30. zasedání dne 21. 6. 2012 usnesením č. 1938/12/Z 30 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu 
JMK pro město Kuřim ve výši 20.000,- Kč na tento projekt. Minimální podíl spoluúčasti příjemce 
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dotace činí 20% z celkových nákladů na projekt. Spolufinancování projektu bude hrazeno z ORGu 
9005000004 Civilní ochrana. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace je třeba přijetí dotace za 
podmínek návrhu smlouvy schválit radou města. 
 
Příloha: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
 
Přijaté usnesení: 423/2012 - RM  schvaluje  přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Kuřim ve výši 

20.000,- Kč na projekt „Bezpečné město Kuřim“ za podmínek návrhu smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

20. Smlouva o provedení um ěleckého výkonu 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s Moravskou uměleckou agenturou, která zajišťuje umělecké 
pořady Miroslava Donutila. Vzhledem k částce, která je vyšší než 50.000,- Kč, žádám radu města 
o schválení smlouvy (celkem xxxxxxx,- Kč vč. DPH 14%). Částka bude hrazena z rozpočtu KD. Ke dni 
31. 5. 2012 je na ORGu kulturních akcí částka 630.000,- Kč. 
Pořad je plánovaný na 15. 11. 2012 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny 
technické požadavky smlouvy. 
 
Příloha č. 1: Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
 
Přijaté usnesení: 424/2012 - RM schvaluje  Smlouvu s Moravskou uměleckou agenturou na 

vystoupení Miroslava Donutila dne 15. 11. 2012 v sále KD v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

21. Výběrové řízení „Sanace suterénu kuchyn ě ZŠ Jungmannova, 
Kuřim“ 
Rozhodnutí o p řidělení zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky:  „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 
Zajišťující odbor (ZO):  OIRR 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, 21C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OIRR na 
základě usnesení RM 348/2012 ze dne 20. 6. 2012 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“. Zakázka 
je kryta finanční částkou z rozpočtu ve výši 400 tis. Kč, z této částky již byla uhrazena oprava propadlé 
kanalizace, vlivem které byl suterén podmáčen, a dále projektová dokumentace návrhu sanace, 
měření vlhkosti. 
Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na elektronické úřední desce od 25. 6. do 17. 7. 2012, 
elektronickou poštou bylo informováno 5 firem, které se specializují na sanace zavlhlého zdiva. 
Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 4 uchazečů, z toho tři nabídky však byly neúplné, 
uchazeči byli proto vyzváni k doložení dokladů v náhradní lhůtě do 20. 7. 2012 do 9,00 hod., rozsah - 
viz příloha. Druhé jednání komise pokračovalo dne 20. 7. 2012 v 10,00 hod. Nejlevnější nabídka fy 
Attack Art, s.r.o. byla vyřazena z důvodů nesplnění doložení min. 3 zakázek obdobného charakteru 
uskutečněných uchazečem v posledních třech letech. 
Na základ ě zhodnocení získaných nabídek je výb ěrovou komisí doporu čena Radě města 
nejvýhodn ější nabídka firmy Weton s.r.o., Brno – Štý řice, Holandská 878/2, PS Č 639 00, IČ 
29241324, která p ředložila nabídku ve výši 223.793,- K č vč. DPH. Podmínkou uzav ření smlouvy 
o dílo je však doložení požadovaných doklad ů – živnostenský list + doklad o odborné 
způsobilosti odpov ědné osoby zhotovitele (absenci t ěchto doklad ů uchazeč telefonicky 
omluvil z d ůvodů nepřítomnosti v kancelá ři). OIRR vyzval tohoto uchaze če k doložení doklad ů 
nejpozd ěji do úterý 24. 7. 2012, pokud tak neu činí, doporu čujeme, aby byla uzav řena smlouva 
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o dílo v po řadí s druhým uchaze čem - firmou BRINGSTAV, s.r.o., Brno, K řehlíkova 74, PS Č 627 
00, IČ 255 12 111, která p ředložila nabídku ve výši 281.117,- K č vč. DPH. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek vč. přílohy + protokol o otevírání obálek + 
kontrola úplnosti nabídek 
 
Přijaté usnesení: 425/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“ a schvaluje  uzavření 
smlouvy o dílo s firmou Weton s.r.o., Brno – Štýřice, Holandská 878/2, PSČ 639 
00, IČ 29241324, která předložila nabídku ve výši 223.793,- 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

22. Různé 
PaedDr. D. Holman – předloží vnitřní směrnici k projednání vedoucím odborů a ostatním radním 
a žádá předložit připomínky před dalším jednáním RM. Ptá se, od kdy bude fungovat nový web? 
Mgr. A. Zimmermannová – do konce 08/2012 bude fungovat starý web. 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,01 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Ing. Old řich Štarha  
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zden ěk Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 26. 7. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 18. 7. 2012 
2, 2A, 2B, 2C  CSSK – smlouva o výpůjčce nebytových prostor 

Výměna bytu č. 1122/8 
Manželé Hájkovi – rekonstrukce bytu 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250.000,- Kč bez DPH. 
Název zakázky: Výměna střešních oken v obecních bytech 

3, 3A, 3B JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na prodloužení STL plynovodu Kuřim – lok. 
Díly za sv. Janem, VI. etapa 
JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na prodloužení STL plynovodu Kuřim – lok. 
U Stadionu 

4, 4A, 4B Věcné břemeno k veřejnému osvětlení – Díly za sv. Janem VI. etapa, 
Kučerovský 

5, 5A   Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
6, 6A Smlouva o centralizovaném zadávání ve věci nákupu energií na komoditní 

burze 
7, 7a Výpověď smlouvy programového produktu Automatizovaný systém právních 

informací - ASPI, servisní smlouva programového vybavení právního 
a informačního systému CODEXIS® 

8, 8A Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o poskytování certifikačních služeb evidenční číslo 
601013-100026 ze dne 9. 2. 2006“ 

9, 9A – 9F  Žádost o dotaci na projekt „Kuřim – odkanalizování ulice Hybešova“ 
10, 10A Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

projekt Medové dny 
11, 11A   Reklamy na silničním zábradlí 
12, 12A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
13   Jmenování vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 
14, 14A   Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
15, 15A   Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
16, 16A, 16B, 16C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
17, 17A, 17B, 17C Zdůvodnění podání 2 nabídek v ZŘ – materiál č. 20 - Most event. č. 50-1 

v Kuřimi Pod Zárubou – Rozhodnutí o přidělení zakázky 
18, 18A, 18B  Informace o požárně bezpečnostním stavu KD 
19, 19A Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

projekt „Bezpečné město Kuřim“ 
20, 20A   Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
21, 21A, 21B, 21C Výběrové řízení „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 


