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Z á p i s   č í s l o  23/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 20. 8. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:   Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Omluven:  Zdeněk Kříž   člen rady 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 15,05 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 8. 8. 2012 
 

2.  Posouzení vhodnosti uložení finančních prostředků města Kuřim 
 

3.  Objekt sociálního bydlení – Jiří Peňáz, Ivana Tomková, Miloslav Pokorný 
 

4.  Manželé Pijakovi – pronájem sklepní kóje 
4.1.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
4.2.  Iveta Malá – vybudování topení 
4.3.  Záměr na využití nebytového prostoru v Kulturním domě Kuřim 
4.4.  Výměna bytu č. 1110/2 

 
5.  Vendula Chládková – výpověď nájemní smlouvy 

 
6.  E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, B. Němcové, 

rozš. NNk, 7 points, p. č. 2582“ 
6.1. Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi 

 
7.  Česká geologická služba – vstup na pozemek města za účelem vybudování 

průzkumného hydrogeologického vrtu 
 

8.  Smlouva o výpůjčce kontejnerů 
 

9.  Výběrové řízení na projekt „Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
 

10.  Ukončení smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0030 uzavřené podle ustanovení § 51 
a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, mezi městem Kuřimí a Mgr. Renatou Ježkovou s účinností od 1. 5. 2009 
výpovědí ze strany města Kuřimi 

 
11.  Výběrové řízení „Umělý povrch v nafukovací hale - Kuřim“ 
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12.  Projektová dokumentace stavby „Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova u podchodu 
pod železniční tratí v Kuřimi“ 

 
13.  Zpracovatel změny č. XIII ÚPNSÚ Kuřim 

 
14.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Zpracování žádosti o dotaci na projekt 

Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
 

15.  Výsledky hospodaření k 30. 6. 2012 
 

16.  Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2012 
 

17.  Výběrové řízení „MŠ Kuřim – herní prvky pro školní zahrady“ 
 

18.  Zápis komise stavební ze dne 6. 8. 2012 
 

19.  Informace - Výběrová řízení – zpráva pro RM 
 

20.  „Kabelová smyčka VN Kuličkové šrouby.“ 
 

21.  Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa - Rozhodnutí o zrušení 
zadávacího řízení 

 
22.  „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“, žádost o posun termínu, návrh 

dodatku č. 1 k SOD 
 

23.  „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ zhotovení venkovního hřiště “ 
návrh dodatku č. 1 k SOD 

 
24.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 

 
25. Různé 

 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 8. 8. 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 8. 8. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 426/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 8. 8. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

2. Posouzení vhodnosti uložení finan čních prost ředků města Ku řim 
(Přílohy č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. P. Němec, zpracoval Ing. P. Němec) 
 
Obracím se na Radu města Kuřimi v záležitosti, která je součástí mojí širší iniciativy předložené do 
schůze finančního výboru v měsíci červen 2012. V srpnu 2012 schůze finančního výboru nebude, 
a proto se obracím přímo na členy rady města. Tato iniciativa, můžeme to nazvat šalamounsky, 
zůstala neprojednána a nemá žádný výsledek  a to mě nutí předložit záležitost přímo RM. Nejsem 
totiž pevně přesvědčen, že peníze, které město svěřilo do správy společnosti ČSOB Asset 
Management (dříve Patria Finance) jsou v roce 2012 nejlépe uloženy a přináší městu ten zisk, který 
by mohlo získat i jinak. Peníze byly této společnost svěřeny v roce 1999 !! a od té doby se finanční trh 
zásadně změnil. Pokud je mi známo město za celou dobu nijak neprověřilo, zda jsou tyto peníze, co 
nejlépe uloženy, neporovnávalo, zda je možné jejich lepší uložení. Tento stav vyhovuje zejména 
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společnosti, u níž jsou peníze. Pro mne osobn ě je každá obchodní smlouva starší p ěti let krajn ě 
podez řelá a vyžaduje revizi, ať už je její výsledek jakýkoli. 
Na finančním trhu ČR se objevil v roce 2011 zcela nový produkt, velmi výhodný pro uložení volných 
financí, a tím jsou státní spo řicí dluhopisy . O podmínkách uložení peněz tímto způsobem je možno 
se přesvědčit v médiích včetně internetu. Další emise státních spo řicích dluhopis ů je plánována 
na prosinec 2012 . Protože neznám podmínky případného uvolnění peněz od společnosti, možná je 
nejvyšší čas na rozhodování . 
ŽÁDÁM radu m ěsta, aby posoudila, zda peníze sv ěřené spole čnosti ČSOB Asset Management 
jsou skute čně nejvýhodn ěji uloženy a nemohou být uloženy lépe t řeba práv ě do Reinvesti čního 
spo řícího státního dluhopisu. Ten jediný si mohou zakou pit obce.  
 
Materiály na podporu mých úvah předkládám v přílohách. 
 
Příloha č. 1 Zhodnocení finančních prostředků města u společnosti ČSOB Asset Management, dříve 

Patria finance 
Příloha č. 2 Možnosti zhodnocení finančních prostředků města zakoupením 5letého reinvestičního 

spořícího státního dluhopisu 
Příloha č. 3 Předčasné splacení 
Příloha č. 4 Usnesení týkající se Patria finance 
Příloha č. 5 Obce také nakupují dluhopisy 
 
Na jednání se dostavil Ing. P. Němec, který je předkladatelem příspěvku. 
Na jednání se dostavil Ing. A. Varmužka, vedoucí odboru finančního. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – nově vznikající společnosti tlačí na to, aby byly finance uloženy co nejdéle. 
Ing. A. Varmužka – z pohledu města má 5 letá fixace obrovskou nevýhodu, což si město nyní nemůže 
dovolit. Úrok se zvyšuje až po pěti letech. Peníze města jsou od roku 1999 u společnosti ČSOB, za 
období je úrok nižší, ale likvidita je 10 dní. RM uzavřela smlouvu se společností Unicredit, jedná se 
o běžný účet a peníze jsou k dispozici ihned. 
Ing. D. Sukalovský – žádá odbor finanční, aby připravil návrh na případnou restrukturalizaci fondů, ve 
kterých má město finance. 
Ing. P. Němec – žádá smlouvu s ČSOB Asset Management zveřejnit. 
Mgr. a. Zimmermannová – pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, bude zveřejněna. 
 
Přijaté usnesení: 427/2012 - RM pov ěřuje  odbor finanční zpracováním strategie disponibilních 

finančních prostředků města. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
Z jednání odešel Ing. P. Němec a Ing. A. Varmužka. 
 
 
 

3. Objekt sociálního bydlení – Ji ří Peňáz, Ivana Tomková, Miloslav 
Pokorný 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi.  
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi. 
Miloslav Pokorný, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 29. 7. 2011 s městem Kuřim 
na základě usnesení RM č. 324/2011 ze dne 13. 7. 2011 smlouvu o ubytování č. 2011/O/0029, jejímž 
předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
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Výše jmenovaní nemají nadále kde bydlet a žádají RM o prodloužení ubytování. 
OMP předkládá návrh na prodloužení smluv o ubytování o tři měsíce do 30. 11. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 428/2012 - RM schvaluje  prodloužení smlouvy č. 2011/O/0112 s Jiřím Peňázem, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
30. 11. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 429/2012 - RM schvaluje  prodloužení smlouvy č. 2011/O/0113 s Ivanou 

Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 30. 11. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 430/2012 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0029 

s Miloslavem Pokorným, trvale bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání 
místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
30. 11. 2012. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

4. Manželé Pijakovi – pronájem sklepní kóje 
(Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 11. 7. 2012 pod č. usn. 382/2012 schválila záměr na pronájem části 
nebytového prostoru č. 894/12 o výměře 1,0 m2 umístěného v I. PP bytového domu č. p. 894, 895 v ul. 
Na Královkách v Kuřimi manželům Ing. Vladimíru a Ivaně Pijakovým, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim, na dobu určitou (do doby využití prostoru krytu CO k účelu, k jakému byl zbudován) za 
nájemné 20,- Kč/rok. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 13. 7. do 30. 7. 2012. K záměru nebyla vznesena 
žádná připomínka. 
 
Příloha A – Smlouva o nájmu nebytového prostoru 
 
Přijaté usnesení: 431/2012 - RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru č. 894/12 o výměře 

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

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

4.1. Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky 
města Ku řimi 
Předmět (název) zakázky: „Vým ěna oken v obecních bytech“ 
Evidenční číslo zakázky: C-OMP-2012-009 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor majetkoprávní (OMP) 
(Příloha č. 2, 2B, 2C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
OMP eviduje několik žádostí nájemců obecních bytů o výměnu oken, jejichž žádosti byly seřazeny 
chronologicky. Omezené finanční prostředky nedovolují uspokojit všechny žadatele. Jejich žádosti 
budou přednostně zohledněny v příštím roce. Jedná se o původní dřevěná okna, která jsou ve 
špatném technickém stavu. 
Žádost podali tito nájemci: 
František Juran, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Stanislav Sadovský, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 1+1 
Milada Bartáková, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Jana Krejčí, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, byt 2+1 
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Miluše Outratová, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, byt 2+1 
Josef Slezák, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Jarmila Rollerová, xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Růžena Baláková, xxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Josef Šindelář, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
 
Jelikož se jedná o výměnu oken v devíti obecních bytech, předpokládaná hodnota přesáhne 250 tis. 
Kč bez DPH, ale nepřesáhne 500 tis. Kč bez DPH. Dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, schvaluje znění výzvy k podání nabídky rada 
města. Akce bude kryta finanční částkou z rozpočtu města na rok 2012, ORG – 1031 000 000. 
OMP doporučuje radě města schválit  zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené 
zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, dále doporučuje radě města 
schválit  znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit  členy a náhradníky hodnotící 
komise. Komise musí být min. p ětičlenná, z toho dva členové musí být radní . 
 
Příloha B - výzva k podání nabídky 
Příloha C - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – upozorňuje, že z důvodu neplacení nájemného bude ze seznamu vyřazen byt 
č. 897/2 a bude nahrazen bytem č. 906/4. 
PaedDr. D. Holman – žádá, aby se otevírání obálek uskutečnilo bezprostředně poté, co vyprší lhůta 
pro podávání nabídek. 
Mgr. A. Zimmermannová – bude upraveno následovně - lhůta pro podávání nabídek bude končit 6. 9. 
2012 v 9 hod. a otevírání obálek bude 6. 9. 2012 v 9,15 hod. 
 
Přijaté usnesení: 432/2012 - RM schvaluje  zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Výměna oken v obecních bytech“, dále schvaluje  znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje  členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se 
změnami. 

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

4.2. Iveta Malá – vybudování topení 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Iveta Malá, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. xxxxxxxx 
(2+1), který je umístěn ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2013. 
Podáním ze dne 25. 7. 2012 požádala paní Malá o souhlas s vybudováním etážového topení. Nyní se 
v bytě topí plynovými kamínky (tzv. wavky), v jednom pokoji dokonce není topení žádné. Na zařízení 
je platná revizní zpráva, přesto nemá pí Malá k tomuto druhu vytápění důvěru. Žadatelka chce provést 
rozvody topení v celém bytu, do všech místností umístit radiátory, koupit kombinovaný plynový kotel 
na topení i ohřev vody. Veškeré náklady bude hradit paní Malá. Předpokládaná investice je cca 60 – 
70 tis. Kč. 
OMP nemá proti této investici námitky. 
 
Přijaté usnesení:  433/2012 - RM souhlasí  s vybudováním etážového topení v bytu č. xxxxx 

umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxx na ul. 
xxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, které provede na svůj náklad a bez nároku na úhradu 
vložených finančních prostředků nájemce bytu paní Iveta Malá, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
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4.3. Záměr na využití nebytového prostoru v Kulturním dom ě Kuřim 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města v Kuřimi schválila na své schůzi dne 9. 5. 2012 pod č. usn. 210/2012 ukončení nájemní 
smlouvy dohodou se společnými nájemci paní Romanou Slaninovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
Šlapanice u Brna a paní Jitkou Ondrůšovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Černá Hora, jejímž 
předmětem byl nájem nebytového prostoru o výměře 25 m2 umístěného v I. NP objektu č. p. 902 na 
nám. Osvobození (Kulturní dům Kuřim). Společní nájemci zde provozovali kosmetický salon. Nebytový 
prostor je tedy nutné nabídnout dalším zájemcům. 
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), musí být nejprve vyhlášen záměr na 
pronájem. 
 
Přijaté usnesení: 434/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bývalý 

kosmetický salón) umístěného v I. NP objektu č. p. 902 na nám. Osvobození 
v Kuřimi (KD) o výměře 25 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Výše nájemného min. 80,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Nájemné bude 
každoročně valorizováno o výši inflace. 

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

4.4. Výměna bytu č. xxxxxx 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 29. 6. 2012 nabídku obecního bytu č. xxxxxxxxx umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxx v Kuřimi na 
základě obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 9/1999, o volných bytech v majetku Města 
a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům bytových jednotek ke 
směně bytů. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 25. 7. 2012. O výměnu bytu požádali pouze 
manželé Bariovi, společní nájemci obecního bytu č. xxxxxxx, 1+1, který je umístěn na ul. xxxxxxx 
v Kuřimi. Jelikož nikdo jiný o výměnu či směnu bytu nepožádal, byt získávají manželé Bariovi. Ti by se 
chtěli přestěhovat k 1. 9. 2012. S manž. Bariovými je nájemní smlouva uzavírána na dobu určitou tří 
měsíců, v tomto režimu bude OMP pokračovat i v novém bytě. Stávající nájemní smlouva je uzavřena 
do 31. 8. 2012, uzavření nové nájemní smlouvy od 1. 9. 2012 by tedy navazovalo na stávající 
smlouvu. 
Jelikož se jedná o byt, který je částečně zrekonstruovaný (nová plastová okna, nová koupelna a WC), 
navrhuje OMP mírně zvýšit nájemné za 1 m2 z 56,- Kč/m2 na 65,- Kč/m2. Nájemné za celý byt 
č. 1110/2 by se tak zvýšilo měsíčně o cca 665,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 435/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Romanem 

a Renátou Bariovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. xxxxxx umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. xxxxxxxxx, 
xxxx na ul. xxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi na dobu určitou tří měsíců od 1. 9. 2012 do 
30. 11. 2012 s možností prolongace za nájemné ve výši 65,- Kč/m2/měs. + zálohy 
na služby. 

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

5. Vendula Chládková – výpov ěď nájemní smlouvy 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Paní Vendula Chládková, trvale bytem xxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřela dne 7. 11. 2007 s Městem 
Kuřim smlouvu o nájmu číslo 187/2007 (dále jen „smlouva“), jejíž předmětem je nájem části pozemku 
parc. č. 2777/1, k. ú. Kuřim, označeného geometrickým plánem číslo 1030-156/96 ze dne 17. 2. 1997 
(v KN neprovedeným) jako parc. č. 2777/6, k. ú. Kuřim, o výměře 353 m2 za účelem jeho užívání jako 
zahrádka, lokalita „stará Tišnovka“ v Kuřimi. 
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Pronajatý pozemek je dlouhodobě nájemcem užíván k chovu jednoho či dvou psů, tedy k jinému než 
sjednanému účelu nájmu. Jeden ze psů opakovaně utíká a potuluje se po okolí. Přes opakovaná 
upozornění inspektora veř. pořádku, ale nedošlo k nápravě. 
Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, v případě, že např. 
nájemce užívá pronajatý pozemek v rozporu se smlouvou (čl. 3 odst. 3.2.). 
OMP doporučuje na návrh inspektora veřejného pořádku smlouvu vypovědět. 
 
Přijaté usnesení: 436/2012 - RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 187/2007 ze dne 7. 11. 

2007 ve věci nájmu části pozemku parc. č. 2777/1, k. ú. Kuřim, uzavřené 
s Vendulou Chládkovou, bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Výpovědní lhůta činí dle 
čl. 3 odst. 3. 2. jeden měsíc. 

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

6. E. ON Distribuce, a.s. – z řízení věcného b řemene pro stavbu 
„Ku řim, B. Němcové, rozš. NNk, 7 points, p. č. 2582“ 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
E. ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou zařízení distribuční soustavy snázvem „Kuřim, 
B. Němcové, rozš. NNk, 7points, p. č. 2582/2“ – viz příloha A. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2579 a 2580 vše 
v k. ú. Kuřim. 
OIRR nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000,- Kč bez DPH. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze B. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 437/2012 - 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. 2579 a 2580 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí o 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 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

6.1. Jmenování komise pro otevírání obálek – výb ěrové řízení na 
výkup pozemk ů pod místními komunikacemi 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Město Kuřim dne 9. 7. 2012 vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi 
dle usn. ZM č.1109/2012 ze dne 26. 6. 2012. Vlastníci pozemků mohou podat nabídky do 27. 9. 2012 
do 11,30 hod. V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků 
pod místními komunikacemi“ musí Rada města Kuřimi jmenovat komisi pro otevírání obálek. 
 
Návrh členů komise pro otevírání obálek: 1. místostarosta – Jiří Koláček, zastupitel – Ing. Petr Němec 
referentka OMP – Ing. Vladimíra Fidrmucová 
Náhradníci: místostarosta – Ing. Oldřich Štarha, vedoucí OF – Ing. Aleš Varmužka, referentky OMP – 
Alena Janoušková, Jitka Chaloupková 
 
Přijaté usnesení: 438/2012 - RM jmenuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ komisi pro otevírání 
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obálek a hodnotící komisi výběrového řízení vyhlášeného usnesením ZM 
č. 1109/2012 ze dne 26. 6. 2012 dle zápisu. 

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

7. Česká geologická služba – vstup na pozemek m ěsta za účelem 
vybudování pr ůzkumného hydrogeologického vrtu 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost GEOtest, a.s., která se podílí na realizaci projektu „Rebilance zásob podzemních vod ČR“, 
v zastoupení investora projektu – České geologické služby, požádala město Kuřim o povolení vstupu 
na pozemek parc. č. 3059/1 v k. ú. Kuřim – viz příloha A, B, C. 
Na předmětném pozemku bude vybudovaný průzkumný geologický vrt za účelem testování 
hydrogeologických kolektorů. Na nově vybudovaných hydrogeologických objektech budou realizovány 
krátkodobé hydrodynamické zkoušky s cílem zjistit základní hydraulické parametry testovaného 
hydrogeologického kolektoru, dále kvalitativní ukazatele podzemní vody. Na hydrogeologických 
objektech budou v pravidelných intervalech zjišťovány stavy hladin podzemních vod v rámci jejich 
režimního sledování. Pozorování hladin podzemní vody na vrtu má trvat do roku 2015. Po ukončení 
výše uvedených prací může být vrt využíván pro odběr podzemních vod, případně pro monitorovací 
účely. Jestliže o využívání vrtu nebude zájem, bude zlikvidován a lokalita bude uvedena do původního 
stavu. 
Vyjádření OMP: předmětný pozemek není pronajímaný k zemědělskému využívání. 
 
Příloha A, B – snímek katastrální mapy 
Příloha C – souhlas s umístěním vrtu 
 
Přijaté usnesení: 439/2012 - RM souhlasí  se vstupem České geologické služby se sídlem Klárov 

131/3, PSČ 118 21, Praha 1, IČ 00025798, na pozemek parc. č. 3059/1 v k. ú. 
Kuřim, za účelem umístění průzkumného geologického vrtu po dobu konání 
zkoušek dle přílohy C, v rámci projektu „Rebilance zásob podzemních vod ČR“. 

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

8. Smlouva o výp ůjčce kontejner ů 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá J. Koláček, zpracoval Ing. J. Hamřík) 
 
V rámci krajského pilotního programu s nakládáním  odpadů, bylo městu Kuřim nabídnuto společností 
EKO-KOM a.s. bezplatné zapůjčení kontejnerů na tříděný odpad. Jedná se o 10 ks zvonových 
kontejnerů na sklo o objemu 1 300 l, 8 ks plastových kontejnerů na papír, 8 ks plastových kontejnerů 
na plast. Tyto kontejnery budou o obsahu 1 100 l. V současné době je pro Město Kuřim tato výpůjčka 
velice výhodná, protože množství uvedených kontejnerů rozmístěných po městě začíná být 
nedostačující. 
 
Příloha: Smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 440/2012 - RM  souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce kontejnerů s EKO-KOM, 

a.s., se sídlem Na Pankráci 168517, 19, 140 21 Praha 4. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

9. Výběrové řízení na projekt „Projekt revitalizace zelen ě v Ku řimi“ 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Předmětem zakázky je zpracování variantního řešení ve studiích, projektové dokumentace pro územní 
souhlas a projektu pro realizaci na „Projekt revitalizaci zeleně v Kuřimi“ na městských pozemcích. 
V předmětu plnění je zahrnuta i administrace žádosti dle podmínek stanovených dotačním titulem 
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OPŽP prioritní osy 6.5 (která sice v současné době není zahrnuta v harmonogramu výzev SFŽP, ale 
předpokládá se, že by snad ještě poslední výzva mohla být zveřejněna do konce roku). Proto bude 
připravovaná dokumentace členěna na jednotlivé plochy včetně škol, školek, hřbitova, stadionu, 
Wellness, zámeckého parku, zahrnuje jak uliční stromořadí, tak vnitrobloky. V případě, že město 
neuspěje s žádostí o dotace (nebude vyhlášena výzva, město nezíská příslib dotace, nebude žádat na 
tento projekt), je možné projektovou dokumentaci využít etapovitě pro revitalizaci dle finančních 
možností města a palčivých problémů. Výzva je koncipována tak, aby bylo možné prezentovat 
výsledky zástupcům obce, komisím a veřejnost a zapracovat připomínky do vybrané varianty řešení. 
OŽP doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na zpracování projektové 
dokumentace výše uvedené zakázky malého rozsahu a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání 
nabídky a návrh členů hodnotící komise. Přílohou výzvy je i návrh smlouvy. Předpokládaná hodnota 
zakázky je do 250.000,- Kč bez DPH. 
 
Příloha: Výzva k podání nabídky 

 Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Přijaté usnesení: 441/2012 - RM schvaluje  zahájení výběrového řízení na zpracování projektové 

dokumentace „Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi“ dále schvaluje  znění výzvy 
k podání nabídky a jmenuje  členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu. 

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

10. Ukončení smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0030 uzavřené podle 
ustanovení § 51 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, mezi m ěstem Ku řimí a Mgr. 
Renatou Ježkovou s ú činností od 1. 5. 2009 výpov ědí ze strany 
města Ku řimi  
(Příloha č. 10, 10A, předkládá J. Koláček, zpracovala Bc. Taťána Sojková) 
 
Smlouva o spolupráci  mezi městem Kuřimí a Mgr. Renatou Ježkovou byla uzavřena s účinností od 
1. 5. 2009. Mgr. Ježková však činnosti ve smlouvě uvedené již dlouhodobě nevykonává, a to od 
listopadu 2010. 
Předmětem smlouvy bylo zajiš ťování pedagogicko-psychologické poradenské činnosti 
zaměřené na krizové intervence, pomoc v zát ěžových situacích a v oblasti sociáln ě 
patologických jev ů pro osoby, které mají bydlišt ě ve správním obvodu obce s rozší řenou 
působností. 
Pokud se týká sociálně-patologických jevů na školách a dalších činností obsažených ve smlouvě 
s Mgr. Ježkovou, tyto nyní dlouhodobě a velmi kvalitně nahradila v činnosti sociálně-právní ochrany 
dětí státní zařízení, tedy střediska výchovné péče, speciální pedagogická centra a pedagogicko-
psychologické poradny v Brně a okolí. S těmito zařízeními navázal odbor sociálních věcí postupně 
významnou a kvalitní spolupráci průběžně a zejména poté, co Mgr. Ježková přestala činnosti uvedené 
ve smlouvě vykonávat. Uvedená zařízení poskytují uvedenou péči ambulantně, zdarma a je i mezi 
nimi navzájem velmi úzká spolupráce. 
Psychologické poradenství, diagnostiku a terapii individuální, párovou a rodinnou provádí také velmi 
kvalitně a dlouhodobě psycholog, Mgr. Tělupil, s nímž město Kuřim uzavřelo také smlouvu 
o spolupráci č. 2009/D/0029. 
S Mgr. Ježkovou byla spolupráce od kv ětna 2009 do listopadu 2010 a zejména její zp ětná vazba 
důležitá pro ú čely výkonu sociáln ě-právní ochrany d ětí a činnosti kurátorky pro d ěti a mládež 
zcela minimální . Mgr. Ježková se také soustředila pouze na pedagogicko-psychologickou činnost na 
ZŠ Jungmannova, na dalších školách žádnou činnost nevyvíjela. 
Výpovědní lhůta smlouvy o spolupráci činí 3 měsíce (viz příloha č. 1). Kterákoli ze smluvních stran je 
oprávněna tuto smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu písemnou výpovědí zaslanou druhé straně 
doporučenou poštou. 
Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 
bude výpověď doručena druhé straně. 
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Příloha č. 1: Kopie smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0030 
 
Diskuse: 
J. Koláček – se zrušením smlouvy nesouhlasí. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s výpovědí Smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0030 uzavřené mezi 

městem Kuřimí a Mgr. Renatou Ježkovou. 
Hlasováno: pro 2 (Ing. D. Sukalovský, PaedDr. D. Ho lman), proti 1 (J. Kolá ček), zdržel se 1 (Ing. 
O. Štarha), nep řítomen 1 (Z. K říž). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

11. Výběrové řízení „Um ělý povrch v nafukovací hale - Ku řim“ 
Rozhodnutí o zrušení zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky: „Umělý povrch v nafukovací hale - Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:D-OIRR-2012-010 
Zajišťující odbor (ZO): OIRR 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, 11C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Honců, R. Svobodová) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OIRR na 
základě usnesení RM 373/2012 ze dne 11. 7. 2012 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Umělý povrch v nafukovací hale - Kuřim“. Zakázka je kryta finanční částkou 
z rozpočtu na drobné investice - ORG 1006 000 000, její celková předpokládaná hodnota je 480 tis. 
Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na el. úřední desce od 12. 7. 2012 do 30. 7. 
2012, elektronickou poštou bylo informováno 12 firem se zaměřením na instalaci sportovních povrchů. 
V zadání byly definovány dvě varianty: 
A - Výměna stávajícího umělého celoročního povrchu za nový umělý celoroční povrch 
B – Dodávka a montáž sezónního umělého povrchu na stávající umělý povrch 
Základním hodnotícím kritériem byla cena. Tři uchazeči se omluvili z důvodů nereálnosti zrealizovat 
požadavky za předpokládanou cenu a zachování vlastnosti povrchů při střídání klimatických poměrů. 
Ve stanovené lh ůtě byla získána nabídka od 1 uchaze če. Uchazeč fy Setna s.r.o. (dodavatel 
původního povrchu Regupol), jednatel p. Hrá ček byl p řítomen na jednání komise, aby podal 
vysv ětlení k podané nabídce. Demontáž stávajícího povrch u se mu jeví zbyte čná a vzhledem 
k předpokládané cen ě zakázky 480 tis K č bez DPH také nereálná, sou časně však uvedl, že 
předpokládaná životnost sou časného povrchu je cca 5 let, doporu čil provést nalepení stejného 
materiálu v co nejsv ětlejší, nap ř. šedé barv ě, nepodléhající tak siln ě UV záření a v tl. 4 mm na 
sou časný vyspravený povrch. S uchaze čem bylo diskutováno o možnosti nalakovat p ůvodní 
opravený podklad pro spln ění požadavku pot řebné kluznosti, pan Aleš Hanák však upozornil 
na negativní efekt – nebezpe čí rosení povrchu v hale. Praktickou funk čnost a trvanlivost 
nalakovaného povrchu v hale nelze ov ěřit. 
 
Nabídka uchaze če fy SETNA: 
Varianta A tj. vým ěna stávajícího povrchu a zhotovení nového 901.402,-  Kč s DPH 
Varianta B tj. sezónní um ělý povrch na stávající podklad  788.726,- K č s DPH 
V nabídce A dle vysv ětlení uchaze če není zahrnuta demontáž a likvidace starého povrch u 
a vyrovnání podkladu. 
 
Příloha: Podklady z výběrového řízení 
 
Přijaté usnesení: 442/2012 - RM  ruší  výběrové řízení „Umělý povrch v nafukovací hale - Kuřim“ 

z důvodu podání pouze jedné nabídky. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
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12. Projektová dokumentace stavby „P řechod pro chodce na ul. 
Havlíčkova u podchodu pod železni ční tratí v Ku řimi“ 
(Příloha č. 12, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Na základě naší poptávky nám pan Ing. Jiří Bajer předložil cenovou nabídku na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení stavby „Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova u podchodu pod 
železniční tratí v Kuřimi“. Rozsah je stanoven dle našich požadavků ze dne 12. 6. 2012. Konečné 
odevzdání šesti souprav, vč. autorizace. 
Předpokládaná cena realizace je 600.000,- Kč. Cena dokumentace je navržena dle Sazebníku pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací (2010) dle hodinových sazeb. Cena je garantována 
6 měsíců. 
Kalkulace cen za dílčí části dokumentace:   hod x Kč/h  cena 
 
Geodetické zaměření (polohopis, výškopis, katastr. mapa) 

- subdodávka Ing. Mátl        5.000,- Kč 
Zjišťování inženýrských sítí, zakreslení do PD    8 x 350  2.800,- Kč 
 
Dokumentace pro stavební povolení – stavební část 

- detailní průzkum terénu, doměření podrobností   4 x 350 
- projektová dokumentace  16 x 350 
- výrobní výbory, jednání      4 x 350 

Projektová dokumentace stavební část celkem      8.400,- Kč 
 
Dokumentace pro stavební povolení – osvětlení přechodu (DI Policie ČR nevyžaduje) 

- subdodávka Ing. Vítek        9.000,- Kč 
Projednání a zajištění stanovisek a vyjádření DOSS a správců sítí 8 x 350  2.800,- Kč 
Majetkoprávní příprava (výkres záboru ploch, dotčené parcely)  4 x 350  1.400,- Kč 
Zadávací dokumentace stavby 

- soupis prací, rozpočet      8 x 350  2.800,- Kč 
Celkem bez DPH 32.200,- Kč 
DPH 20% 6.440,- Kč 
Cena včetně DPH 38.640,- Kč 
 
Cena neobsahuje: 

- dokumentaci přeložek sítí požadovaných správci při projednávání 
- dokumentaci dešťové kanalizace pro odvodnění místní komunikace před zvýšeným 

zpomalovacím prahem 
- úpravy místní komunikace mimo přechod 
- geodetický průzkum a stanovení únosnosti podloží vozovky 

 
Přijaté usnesení: 443/2012 - RM souhlasí s vyčleněním částky 38.640,- Kč z ORG 1 008 000 000 

Studie a projekty na pořízení projektové dokumentace stavby „Přechod pro chodce 
na ul. Havlíčkova u podchodu pod železniční tratí v Kuřimi“. 

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

13. Zpracovatel zm ěny č. XIII ÚPNSÚ Kuřim 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložena k projednání nabídka na zpracovatele dokumentace změny č. XIII 
ÚPNSÚ Kuřim. Pořízení změny č. XIII ÚPNSÚ Kuřim bylo schváleno usnesením ZM č.1099/2011 za 
podmínky, že žadatel uhradí náklady spojené s pořízením změny. Žadatelem změny je Ing. Pavel 
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Vybíral, který byl na jednání dne 9. 5. 2012 a dopisem ze dne 21. 5. 2012 seznámen se stavem 
projednávání nového ÚP Kuřim a nutným postupem k zahájení pořízení změny č. XIII ÚPNSÚ Kuřim.  
Žadatel neakceptoval cenovou nabídku na zpracování dokumentace změny č. XIII ÚPNSÚ Kuřim 
předloženou Ing. arch. Kynčlem, s tím, že předloží svůj návrh projektanta změny. Dne 1. 8. 2012 
zaslal Ing. Vybíral Městu Kuřim e-mailem cenovou nabídku firmy Atelier Projektis na zpracování 
dokumentace změny č. XIII ÚPNSÚ Kuřim ve výši 34.200,- Kč vč. DPH. 
 
Příloha: cenová nabídka firmy Atelier Projektis na zpracování dokumentace změny č. XIII ÚPNSÚ 
Kuřim 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – územní plán má mít jednoho zpracovatele. 
 
Přijaté usnesení: 444/2012 - RM souhlasí  s předloženou nabídkou a schvaluje  jako zpracovatele 

změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim ATELIER PROJEKTIS, Pekařská 37, Brno. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Ing. D. Sukalovský),  nepřítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

14. Rozhodnutí o p řidělení zakázky m ěsta Ku řimi - Zpracování 
žádosti o dotaci na projekt Cyklostezka Ku řim - Lip ůvka 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi 
byl zajišťujícím odborem KÚ proveden průzkum trhu pro zadání zakázky města do 100.000,- Kč bez 
DPH s názvem „Zpracování žádosti o dotaci na projekt Cyklostezk a Kuřim - Lip ůvka“ . 
Prostřednictvím písemného oslovení uchazečů s referencemi úspěšně zpracovaných žádostí o dotaci 
na obdobné projekty byly získány nabídky 4 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných nabídek je 
zajišťujícím odborem doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti AQE advisors, 
a.s., se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ 26954770, zastoupené: Ing. Janem 
Havránkem, předsedou představenstva, v celkové hodnotě 40.000,- Kč bez DPH (48.000,- Kč 
včetně DPH). Finanční plnění této zakázky bude realizováno z ORGu 1151 000 000 Projekt 
cyklostezka Kuřim – Lipůvka. 
 
Příloha č. 1: Zhodnocení získaných nabídek 
Příloha č. 2: Návrh mandátní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 445/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „Zpracování 

žádosti o dotaci na projekt Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ “ a souhlasí s uzavřením 
mandátní smlouvy se společností AQE advisors, a.s., se sídlem Třída Kpt. Jaroše 
1944/31, 602 00 Brno, IČ 26954770, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 48.000,- Kč. 

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

15. Výsledky hospoda ření k 30. 6. 2012 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2012. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.3.2012 90.719.112,19 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
72.369.689,86 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
 + 18.349.422,33 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2012 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. Stejně jako v 1. čtvrtletí je přebytek hospodaření způsoben nižším čerpáním 
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rozpočtu u investičních akcí ( 25% - toto procento nic nevypovídá o rozpracovanosti akcí, jak bylo na 
minulém zasedání ZM mylně interpretováno). 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 56 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2011 stále 
velmi dobře, výběr byl k datu 30. 6. vyšší cca o 4 mil. Kč (za červenec o necelé 2 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 39 %, jak již bylo popsáno, výdajová strana je ovlivněna 
čerpáním především u investičních akcí, které je na úrovni 25 %, provozní výdaje jsou čerpány z 50%, 
vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přijaté usnesení: 446/2012 - RM bere na v ědomí a p ředkládá ZM  výsledky hospodaření města 

k 30. 6. 2012, s přebytkem hospodaření ve výši 18.349.422,33 Kč. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

16. Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2012 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na základě Vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 4/2008 o vymáhání pohledávek je RM předkládána 
souhrnná zpráva o stavu vymáhání pohledávek za období roku 2012. 
 
 
 

17. Výběrové řízení „MŠ Ku řim – herní prvky pro školní zahrady“ 
Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky 
Název (předmět) zakázky: MŠ Kuřim – herní prvky pro školní zahrady 
Zajiš ťující odbor (ZO): Mate řská škola Ku řim 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. L. Slámová, Ing. J. Honců) 
 
V souladu s usnesením rady města č.196/2012 ze dne 18. 4. 2012, kterým bylo schváleno čerpání 
prostředků z investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, předkládá Mgr. Lenka Slámová v souladu s vnitřní směrnicí rady města 
Kuřimi č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách Města Kuřimi ke schválení výzvu k podání nabídky vč. 
návrhu členů hodnotící komise na výše uvedenou zakázku. Hodnota zakázky je 300 tis. Kč vč. DPH. 
 
Návrh hodnotící komise: 
Členové: 
Jiří Koláček 
Mgr. Lenka Slámová 
Alena Brázdová  
Ing. Miluše Macková 
Mgr. Hana Němcová 
 
Náhradníci: 
Ing. Dagmar Ševčíková 
Ing. Jindřiška Honců 
Ing. Petr Němec 
Ing. arch. Petr Němec 
Ing. Oldřich Štarha 
 
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – ve výzvě neuvádět jako dílčí hodnotící kritéria jako např. „technické parametry“, 
pokud není uvedeno, jak budou hodnocena. Pojem „výběr“ v hodnotících kritériích je zcela nesmyslný 
a v rozporu se zákonem, protože jde přeci o kritéria výběru. Výběr sám není kritériem. 
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Přijaté usnesení: 447/2012 - RM schvaluje  zahájení zadávacího řízení s názvem „MŠ Kuřim – herní 
prvky pro školní zahrady“ 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 se změnou. 

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

18. Zápis komise stavební ze dne 6. 8. 2012 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 6. 8. 2012 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 

• „Přestavba objektu Kuřim, ul. Nerudova“ – proběhla schůzka mezi zástupci SVJ a investorem. 
SVJ nesouhlasí se záměrem výstavby a zašle připomínky do Rady města. 

• Dopravní obslužnost pro podnikatelské aktivity za areálem TOS 
• Žádosti k výstavbě rodinných domů a drobných staveb 

 
Příloha: zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 448/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání Komise stavební ze dne 6. 8. 

2012 v bodech č. 1, 2 a schvaluje  body č. 3, 4. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

19. Informace - Výb ěrová řízení – zpráva pro RM 
(Příloha č. 19, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
OMP organizuje na základě vyhlášky č. 9/1999 o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách výběrová řízení na obsazení bytu žadateli z pořadníku. 
Občasně se setkáváme s jevem, že uchazeči odmítnou v přípravné fázi byt přímo nebo se bez udání 
důvodu nedostaví na vyhlášené výběrové řízení. Platná vyhláška toto chování žadatelů nijak 
nereglementuje. Na žádost RM předkládá OMP k diskuzi návrh možných postupů: 
a) ponechat současný stav 
b) vyřazení z pořadníku 
c) odečet bodů 
 
ad a) jev odmítání bytů není nijak masivní a spíš se projevuje u bytů v domech, které nemají v Kuřimi 
„dobrou pověst“. Vzhledem k tomu, že tyto byty se již podařilo postupně obsadit, pravděpodobně 
nehrozí významnější eskalace tohoto jevu, a tudíž není tématem dne tuto záležitost akutně řešit. 
Žadatel má právo nabízený byt přijmout nikoliv povinnost. Je pravdou, že svým odmítnutím nebo 
neúčastí ale dává najevo, že jeho situace není patrně nikterak kritická. 
ad b) vyřadit žadatele by šlo buď na určité období (např. na 1 – 2 roky) nebo tzv. „na věčné časy“. 
Takový postup je ovšem dost radikální. 
ad c) k odečtení bodu by došlo při následující aktualizaci pořadníku. U některých žadatelů by se mohlo 
jednat zrovna o ten potřebný poslední bod, aby se dostali nad hranici nastavenou radou města. Ti by 
tedy byli sankcionováni. Žadatelé, kteří jsou však relativně vysoko nad min. hranicí, by sankci pocítili 
pouze poklesem do skupiny s nižším bodovým hodnocením, čímž by efektivnost sankce byla 
oslabena. 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka, vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhuje bodový postih, pokud byt uchazeč odmítne. 
Ing. D. Sukalovský – při odmítnutí vyřadit z pořadníku na dobu 3 let. 
Mgr. P. Kavka – toto vyřazení nesmí být diskriminační. 
PaedDr. D. Holman – vyřadit z pořadníku na dobu 2 let. RM by konkrétní situaci ještě mohla posoudit. 
Další alternativa je použití procent, proporčně trestají v tomto případě stejně. 
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Ing. D. Sukalovský – pověřuje OMP zapracováním změn vyhlášky. 
Mgr. P. Kavka – novelizace vyhlášek je nezákonná. Je potřeba připravit novou vyhlášku. 
 
 
 

20. „Kabelová smy čka VN Kuli čkové šrouby“ 
(Příloha č. 20, 20A, 20B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
E. ON Servisní s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6,České Budějovice, předložil odboru OIRR situaci v níž je 
zakreslena trasa vysokonapěťové smyčky pro napájení areálu firmy Kuličkové šrouby v Kuřimi. Trasa 
je vedena převážně po městských pozemcích v lokalitě současných zahrádek za fotbalovým 
stadionem. V tomto místě je dle územního plánu plánována výstavba sportovních a rekreačních 
zařízení a komunikace. V současné době je uvažováno o pořízení dokumentace pro územní řízení pro 
novou sportovní halu. Navržená trasa kabelů nepříznivě omezí pozemky ve vlastnictví města. 
Kuličkové šrouby vlastní pozemky, po kterých je možné kabely vést avšak s omezením přístupu přes 
pozemky Energetiky Kuřim a.s., Štefánikova 110/41, Brno. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uložením kabelů VN na parcelách č. 4410 a 2972 v k. ú. Kuřim, 

které jsou ve vlastnictví města. 
Hlasováno: proti 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

21. Revitalizace ve řejného osv ětlení m ěsta Ku řim – 2. etapa - 
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
(Příloha č. 21, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – OIRR 
realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem „Revitalizace ve řejného osv ětlení 
města Ku řim – 2. etapa“. 
Na zakázku vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim 1.742.500,- Kč, pokud bude městu poskytnuta státní 
dotace z Programu EFEKT 2012. V případě, že by byla dotace přiznána, bylo by nutno do 30 dnů od 
písemného oznámení o přiznání dotace doložit poskytovateli dotace zápis z vyhodnocení zadání 
veřejné zakázky. 
Na základě výsledku zadávacího řízení souhlasila Rada města Kuřimi s uzavřením smlouvy s firmou 
ELIOS v.o.s.,  se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ 00545147, která se s nabídkou v hodnotě 
1.473.973,20 Kč, umístila na 1. místě. 
Vzhledem k tomu, že město dotaci nedostalo, navrhuje OIRR zrušit zadávací řízení, smlouvu s fy 
ELIOS v.o.s. neuzavřít a vyčleněné finanční prostředky vrátit do rezervy rozpočtu města. 
 
V rámci zadávacího řízení bylo vyplaceno 72.000,- Kč na zadávací dokumentaci a žádost o dotaci. 
 
Přijaté usnesení: 449/2012 - RM ruší  zadávacího řízení na zakázku „Revitalizace veřejného 

osvětlení města Kuřim – 2. etapa“ a souhlasí s neuzavřením smlouvy o dílo 
s firmou ELIOS v.o.s.,  se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ 00545147, 
a vrácením vyčleněných finančních prostředků do rozpočtu města. 

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

22. „Sanace suterénu kuchyn ě ZŠ Jungmannova, Ku řim“, žádost 
o posun termínu, návrh dodatku č. 1 k SOD 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
V souladu s usnesením rady města č.425/2012 ze dne 25. 7. 2012 o výběru zhotovitele stavby 
„Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“ byla zavřena smlouva o dílo s firmou Weton 
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s.r.o, Brno-Štýřice, tato firma byla jedna ze tří uchazečů, kteří nedoložili kompletní doklady k nabídce 
a byli vyzvání k dodatečnému dokladování. 
Ve výb ěrovém řízení byl stanoven p ředpokládaný termín zahájení prací 26. 7. 2012, doko nčení 
prací pak pevn ě stanoveno v termínu do 31. 8. 2012. Hodnota stavby  je 223.793,- Kč, přičemž 
sankce jsou 10.000,- K č / den prodlení s p ředáním dokon čeného díla.  Smlouva o dílo byla 
podepsána v pondělí 30. 7. 2012, zde došlo k menší administrativní prodlevě, firmu Weton jsem před 
uzavřením smlouvy kontaktovala s dotazem, zda stavbu ve stanoveném termínu stihne. Na 
doporučení TDI jsem požadovala doložení technologických listů a stanovení harmonogramu prací 
s ohledem na předepsané technologické pauzy použitých materiálů, po neshodách nad nesprávnými 
materiály jsme došli ke konečnému návrhu materiálů, od kterých se odvíjí technologické lhůty, termín 
dokončení tak reálně vychází o týden později tj. 20. 9. 2012. Z kontrol na stavbě vyplynulo, že firma 
má malou kapacitu, k největší prodlevě došlo při oklepání omítek a dočištění zdiva. Z hlediska kvality 
dosavadně provedených prací zatím nelze nic vytknout, odstoupení od smlouvy se jeví jako 
problematické vzhledem k potřebě využití těchto prostor pro sklady kuchyně. Po konzultaci s ředitelem 
ZŠ je posun termínu do 20. 9. 2012 z hlediska provozu kuchyně řešitelný. OIRR předkládá žádost 
o posun termínu po konzultaci s firmou Weton a po celkovém zvážení vzniklé situace. 
 
Přílohy: dodatek k smlouvě 
 
Přijaté usnesení: 450/2012 - RM souhlasí  s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sanace 

suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova Kuřim“ s firmou Weton s.r.o., Brno-Štýřice, 
Holandská 878/2, PSČ 639 00, který spočívá ve změně termínu dokončení stavby. 

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

23. „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednot řídní MŠ 
zhotovení venkovního h řišt ě “ návrh dodatku č. 1 k SOD 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala, Ing. J. Honců) 
 
Předměte dodatku ke smlouvě o dílo na výše uvedenou stavbu je odpočet méněprací a přípočet 
dodatečných stavebních prací které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Z důvodů finančního 
krytí nákladů na dodatečné stavební práce doporučuje OIRR podpis dodatku č. 1. 
Přílohou dodatku je specifikace-soupis přípočtů a odpočtů stavebních prací. 
Původní cena …………1.744.404,- Kč vč. DPH 
Nová cena …………….1.810.552,- Kč vč. DPH 
 
Přílohy: dodatek k smlouvě + návrh přílohy k dodatku 
 
Přijaté usnesení: 451/2012 - RM souhlasí  s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební 

úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ zhotovení venkovního hřiště“ 
s firmou Pozemstav Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Masarykova č. o. 
31, č. p. 427, okres Brno-město, PSČ 656 22, který spočívá v provedení 
dodatečných stavebních prací dle přílohy. 

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

24. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 24, 24A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Dne 9. 7. 2012 podala paní Jana Škrobová, bytem xxxxxxxxxx 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 žádala umístit od 27. 8. do 25. 9. 2012. Celková částka 
byla 720,- Kč. Její žádost byla projednána v RM dne 25. 7. 2012 a schváleno uzavření smlouvy 
usnesením 415/2012. 
Dne13.8.2012 požádala o změnu v počtu umístění reklamních ploch, a to pouze 1 reklamní banner 
v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, ul. Tyršova u sokolovny a na prodloužené období od 
24. 8. do 30. 9. 2012. Celková cena byla stanovena na 456,- Kč (vč. DPH). 
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Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 452/2012 - RM ruší usnesení č. 415/2012 ze dne 25. 7. 2012 ve věci umístění 

reklamy na silničním zábradlí. 
 
Přijaté usnesení: 453/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění 1 ks reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, ul. Tyršova u sokolovny s Mgr. Janou Škrobovou, bytem xxxxxx 
xxxxx 664 34 Kuřim, IČ 72383780. Reklamní tabule bude umístěna v rozsahu 1 
pole od 24. 8. do 30. 9. 2012 za cenu 456,- Kč. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva m ěsta Ku řimi k 13. 8. 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 13. 8. 2012 
 
Přijaté usnesení: 454/2012 - RM doporu čuje ZM  vzít na v ědomí  stav plnění usnesení k 13. 8. 

2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

2. Zdeněk Scholz, Jina čovice xxx – odprodej části pozemku na 
ul. Legioná řská  
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 2C, 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.  
ZM dne 26. 6. 2012 žádost pana Scholze projednalo a schválilo záměr na odprodej pozemku: 
1108/2012 
ZM 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 1.000,-
Kč/m2, s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti ponese kupující. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Na základě výše uvedeného záměru OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy – viz příloha C. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – GP č. 2816-51/2012 ze dne 10. 4. 2012 
Příloha C – návrh kupní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 455/2012 -  RM doporu čuje ZM schválit  prodej části pozemku parc. č. 2108/1 

v k. ú. Kuřim dle GP č. 2826-86/2012 označený jako díl „a“ o vým. 28 m2 

a sloučený do pozemku parc. č. 2108/2 v k. ú. Kuřim panu Zdeňku Scholzovi 
bytem Jinačovice xxx, za cenu 1.000,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
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2.1. Tělocvi čná jednota SOKOL Ku řim – žádost o odprodej části 
pozemku u Sokolovny  
(Příloha č. 2, 2D, 2E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová a Mgr. P. Kavka) 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim (dále jen TJ SOKOL), zastoupená starostkou Zdeňkou Jeřábkovou, 
požádala město Kuřim o prodej části městského pozemku parč. č. 612/29 o výměře 1 m2, 

geometrickým plánem č. 2558-211/2009 nově označený jako parc. č. 612/32 vše v k. ú. Kuřim. Za 
předmětný pozemek nabízí kupní cenu ve výši 1 000,- Kč/m2. 
TJ SOKOL uvádí, že tento požadavek souvisí s výstavbou objektu šaten a sociálních zařízení pro 
venkovní hřiště v areálu TJ SOKOL na Tyršové ulici. Posun stavby na městský pozemek byl způsoben 
minimální vzdáleností od rohu dřevěné přístavby sokolovny (podmínka protipožárního zabezpečení 
stavby) a nerovnoměrným tvarem pozemku parc. č. 612/1 v rohu sousedící s pozemkem parc. 
č. 612/29 – viz příloha D, E. 
 
OMP konstatuje, že Ing. Zámečník, znalec na oceňování pozemků doporučil jako cenu obvyklou pro 
zastavěný pozemek částku ve výši 2.500,- Kč/m2. 
 
Příloha D – žádost 
Příloha E – GP č. 2558-211/2009 ze dne 11. 11. 2009 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – zdrží se hlasování. Navrhuje částku 2.500,- Kč/m2. 
J. Koláček – s ohledem na prodej pozemku panu Scholzovi, navrhuje částku 1.000,- Kč/m2. 
 
Přijaté usnesení: 456/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  záměr na prodej části pozemku parc. č. 

612/29 v k. ú. Kuřim GP č. 2558-211/2009 nově označený jako parc. č. 612/32 
o vým. 1 m2 Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem Tyršova 480, PSČ 664 
34 Kuřim, IČ 44947763, za cenu …… Kč/m2

 s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 

Hlasováno: pro 3 (J. Kolá ček, Ing. O. Štarha, PaedDr. D. Holman), zdržel se 1  (Ing. D. 
Sukalovský), nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

3. Směna byt ů – Město Ku řim x Antonín Faltýnek 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá RNDr. I. Poledňák, zpracoval RNDr. I. Poledňák, A. Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 15. 5. 2012 schválilo pod číslem usnesení 
1080/2012 záměr na směnu bytu 1+kk č. xxxxxx, umístěného ve 4. NP bytového domu č. p. xxx na ul. 
xxxxxxxx v Kuřimi, vlastník pan Antonín Faltýnek, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim za byt 1+kk 
č. xxxxxxx umístěný ve 2. NP bytového domu č. p. xxx na ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník Město 
Kuřim, bez cenového vyrovnání.  
Na minulém jednání Zastupitelstva nebyla směna schválena, domnívám se, že z důvodů značné 
absence zastupitelů. Návrh sám o sobě považuji za rozumný a koncepční a proto si dovoluji jej 
předložit k opětovnému rozhodnutí. 
Město by mělo právě tímto způsobem s byty hospodařit. Chce-li si někdo vlastní aktivitou v bydlení 
polepšit, nemělo by se mu v tom bránit, zejména když jiní zájemci o využití bytu nejsou. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 28. 5. 2012 do 12. 6. 2012. K záměru nebyla podána žádná 
připomínka. 
 
Příloha A - návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – doporučuje vyhlášení nového záměru. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  směnu bytu 1+kk č. xxxxxx, umístěného ve 4. NP 

bytového domu č. p. xxx na ul. xxxxxxxx v Kuřimi, vlastník pan Antonín Faltýnek, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za byt 1+kk č. xxxxxxx umístěný v 2. NP 
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bytového domu č. p. xxx na ul. xxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník Město Kuřim, bez 
cenového vyrovnání. Náklady na směnu bytu uhradí pan A. Faltýnek. 

Hlasováno: pro 0, proti 0, zdrželi se 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

4. Dotace farnost 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Římskokatolická farnost Kuřim požádala ZM o poskytnutí dotace na výměnu oken na faře v Kuřimi. 
Žádost je v příloze. 
 
V minulosti poskytnuté dotace: 
2010 -  výmalba kostela     100.000,- Kč 
2011 – restaurování obrazu      50.000,- Kč 
2012 – restaurování obrazu    ..30.000,- Kč 
2012 – oprava fary (žádost z roku 2011)  200.000,- Kč 
2012 – výměna oken na faře (projednávaný materiál) ?? 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – nesouhlasí s řešením opravy formou plastových oken. Dřevěná okna budou dražší, 
ale jistě vhodnější. 
 
Přijaté usnesení: 457/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve 

výši 200.000,- Kč s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 55, Kuřim, na 
výměnu dřevěných oken v objektu fary v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (J. Kolá ček), nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

5. Výsledky hospoda ření k 30. 6. 2012 
(Příloha č. 5, 5A -5E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2012. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.3.2012 90 719 112,19 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
72.369.689,86 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
 + 18.349.422,33 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2012 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. Stejně jako v 1. čtvrtletí je přebytek hospodaření způsoben nižším čerpáním 
rozpočtu u investičních akcí ( 25% - toto procento nic nevypovídá o rozpracovanosti akcí, jak bylo na 
minulém zasedání ZM mylně interpretováno). 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 56 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2011 stále 
velmi dobře, výběr byl k datu 30. 6. vyšší cca o 4 mil. Kč (za červenec o necelé 2 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 39 %, jak již bylo popsáno, výdajová strana je ovlivněna 
čerpáním především u investičních akcí, které je na úrovni 25 %, provozní výdaje jsou čerpány z 50 % 
viz. podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM  vzít na v ědomí  výsledky hospodaření města k 30. 6. 2012, 

s přebytkem hospodaření ve výši 18.349.422,33 Kč. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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6. Návrh na členy dozor čí rady Centra technických služeb Ku řim 
s.r.o. a Wellness Ku řim s.r.o. 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Na základě usnesení č. 383/2011, které ukládá starostovi předložit návrh na členy dozorčí rady pro 
společnost Centrum technických služeb Kuřim, s r.o., IČ 26307189, Jungmannova 968, Kuřim, je nyní 
Zastupitelstvu města předkládán, po konzultaci s členy Rady města, návrh na členy dozorčí rady 
Centra technických služeb Kuřim s.r.o. i návrh členů dozorčí rady pro Wellness Kuřim s r.o. 
 
Jiné návrhy z řad zastupitelů nebyly ke dni 13. 8. 2012 k dispozici. 
 
Návrh členů dozorčí rady Centra technických služeb Kuřim s r.o.: 
Ing. K. Bořecký 
Mgr. V. Burkart 
Ing. A. Varmužka 
 
Návrh členů dozorčí rady Wellness Kuřim s r.o.: 
Ing. J. Poláš 
Ing. J. Jakubec 
Ing. A. Varmužka 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – zastupitel Ing. P. Němec žádá informace o Ing. Bořeckém a Ing. Polášovi. Žádá 
Mgr. A. Zimmermannovou o zpracování. 
 
Návrh usnesení:  ZM doporu čuje  Radě města ke schválení členy dozorčí rady Centra technických 

služeb Kuřim s.r.o, IČ 26307189, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim: 
Ing. K. Bořecký 
Mgr. V. Burkart 
Ing. A. Varmužka 
... 

 
Návrh usnesení:  ZM doporu čuje  Radě města ke schválení členy dozorčí rady Wellness Kuřim, 

IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim: 
Ing. J. Poláš 
Ing. J. Jakubec 
Ing. A. Varmužka 
... 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
 
 

7. Zavedení orienta čních čísel 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Již delší dobu se v Kuřimi uvažuje, vzhledem k velikosti města, o zavedení orientačních čísel vedle 
čísel popisných. Veškeré úvahy vždy skončily tím, že je potřeba vyměnit z důvodu změny adresy 
občanský průkaz a v návaznosti na něj veškeré doklady. Během posledních několika let došlo ke 
změně právního názoru Ministerstva vnitra ČR v tom smyslu, že výměna dokladů z důvodu zavedení 
orientačních čísel nutná není. V případě zavádění orientačních čísel se nejedná o klasickou změnu 
čísla, ale pouze o doplnění či upřesnění čísla o orientační číslo. V uvedeném případě je možné 
orientační číslo doplnit až při vydávání nového občanského průkazu z jiných důvodů (skončení časové 
platnosti, změna stavu sňatkem apod.). Na základě toho jsme znovu otevřeli debatu o zavedení 
orientačních čísel a předkládáme návrh na jejich zavedení k projednání zastupitelstvu města. 
 
Jako výchozí bod pro číslování navrhujeme nám. 1. května. Hlavní ulice vedoucí z nám. 1. května – 
Legionářská, Tyršova, Tišnovská, budou číslovány od náměstí směrem ven z města. Další ulice 
vedoucí z uvedených hlavních ulic budou vždy číslovány směrem od hlavní ulice atd. Náměstí 
navrhujeme číslovat takto: 
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nám. 1. května – od budovy Staré školy po směru hodinových ručiček 
nám. Osvobození – od budovy Kulturního domu po směru hodinových ručiček 
Ulice navrhujeme číslovat po jedné straně sudými čísly a po druhé lichými. U proluky by bylo příslušné 
číslo vynecháno. V případě, že bude v budoucnu postaven dům např. v zahradě, bude použito 
označení písmeny (např. 1a). 
 
V ORG 9028 000 000 Poutače a označení je vyčleněna částka 100.000,- Kč. Oproti loňskému roku 
byla navýšena o 80.000,- Kč s tím, že se uvažuje o zavedení orientačních čísel a bude potřeba nechat 
vyhotovit tabulky s označením. Při návrhu jsme zvažovali, že v letošním roce bude vyrobena 
a instalována pouze část orientačních čísel. 
Podle zákona je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním 
úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Aby město vyšlo 
občanům vstříc, navrhujeme nechat vyrobit tabulky s číslem orientačním na svoje náklady a vlastník 
nemovitosti bude povinen na svůj náklad zajistit připevnění tabulky. 
 
V současné době je v Kuřimi cca 1950 čísel popisných. Při kalkulaci cedulky s uvedením čísla 
orientačního a názvu ulice při 2000 ks vychází 1 ks cedulky cca na 200,- Kč. Celkové náklady na 
výrobu cedulek by činily cca 400.000,- Kč. V případě objednání všech tabulek dohromady je úspora 
na jeden kus cca 30,- Kč. Při zadávání zakázky budeme postupovat v souladu se Směrnicí RM 
o zadávání veřejných zakázek. 
V případě schválení navrženého usnesení je tedy potřeba schválit rozpočtové opatření. 
 
Zavedení orientačních čísel navrhujeme od 1. 1. 2013, aby bylo dostatek času pro důkladnou přípravu 
číslování a výrobu tabulek. 
 
Přijaté usnesení: 458/2012 - RM doporu čuje ZM souhlasit se zavedením orientačních čísel 

v Kuřimi od 1. 1. 2013. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (J. Kolá ček), nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

8. Nabytí vodovodu do majetku m ěsta – ul. Tišnovská 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Firma Bělohradský spol. s.r.o., se sídlem: nám. Padlých 20, 164 00 Praha, IČ 63991551, nabídla 
Městu Kuřim k odkoupení prodloužení vodovodního řadu (v délce cca 50,6 m) za cenu 500,- Kč po 
vydání kolaudačního souhlasu. Vodovod bude vybudován v rámci výstavby „STK na ul. Tišnovská„ na 
pozemku parc. č. 2732, který je ve vlastnictví Města Kuřim. V současné době je vydáno na tuto stavbu 
pravomocné stavební povolení. 
Investor se zavázal, že v případě pokud ochranné pásmo vodovodu bude zasahovat do pozemků, 
které nejsou ve vlastnictví budoucího kupujícího, zajistí uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude 
zřízení práva odpovídající věcnému břemenu (strpět ochranné pásmo vodovodu) ve prospěch 
kupujícího (Města Kuřim). Investor - prodávající vyhotoví na svůj náklad pro potřeby zřízení věcného 
břemene geometrický plán, a zaplatí správní poplatky související se vkladem smluv do katastru 
nemovitostí. Dále bylo dohodnuto, že nositelem veškerých práv a povinností plynoucích 
z odpovědnosti za vady stavby a uplatňování reklamačních nároků z odpovědnosti za vady se dnem 
podpisu kupní smlouvy stane kupující. Nároky za vady budou uplatňovány u zhotovitele stavby firmy 
APH stavby a technologie s.r.o., se sídlem: Chleborádova 45, 619 00 Brno IČ 29284678 -vedlejšího 
účastníka kupní smlouvy. 
 
Příloha: 1. Situační nákres vodovodu 

2. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 459/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  nabytí vodovodního řadu vybudovaného 

v rámci výstavby „STK na ul. Tišnovská„ do majetku Města Kuřimi a schvaluje  
uzavření kupní smlouvy s firmou Bělohradský spol. s.r.o., se sídlem nám. Padlých 
20, 164 00 Praha, IČ 63991551, a firmou APH stavby a technologie s.r.o., se 
sídlem Chleborádova 45, 619 00 Brno, IČ 29284678, jako vedlejšího účastníka této 
smlouvy za cenu 500,- Kč. 

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



 22 

9. Nabytí deš ťové a splaškové kanalizace do majetku m ěsta – Díly 
za sv. Jánem VI. etapa výstavby lokality 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
ZM Kuřimi na svém zasedání dne 23. 8. 2011 schválilo usnesením č. 1113/2011 nabytí 484,1 m 
splaškové DN 300 z kameninových hrdlových trub a 493,59 m dešťové kanalizace DN 300 
ze železobetonových hrdlových trub vybudované v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za 
sv. Jánem VI. etapa výstavby do majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem 
xxxxxxxxxxxxx 612 Brno a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno.  
Na základě žádosti manželů Kučerovských o doplnění kupních smluv o úpravu převodu práva 
a povinností plynoucích z odpovědnosti za vady stavby a uplatňování reklamačních nároků 
z odpovědnosti za vady z manželů Kučerovských na Město Kuřim. Nároky za vady budou uplatňovány 
u zhotovitele stavby firmy COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha IČ 26177005 -
vedlejšího účastníka kupní smlouvy. Z toho důvodu navrhujeme zrušení usnesení č.1113/2011 
a schválení nového usnesení, ve kterém bude požadavek investora zapracován. 
 
Příloha: 1. Kupní smlouva na odkoupení splaškové kanalizace 

2. Kupní smlouva na odkoupení dešťové kanalizace 
 
Přijaté usnesení: 460/2012 - RM doporu čuje ZM zrušit usnesení č. 1113/2011 ze dne 23. 8. 2011 

ve věci nabytí splaškové a dešťové kanalizace od manželů Zdeňka Kučerovského, 
bytem xxxxxxxxxxx 612 00 Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
612 00 Brno. 

 
Přijaté usnesení: 461/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  nabytí splaškové kanalizace vybudované 

v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa výstavby 
do majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxxxx 
612 00 Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. 
Uzavřením kupní smlouvy s manželi Kučerovskými a firmou COLAS CZ, a.s. se 
sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005 - vedlejším účastníkem této 
smlouvy za cenu 500,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 462/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  nabytí dešťové kanalizace vybudované 

v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa výstavby 
do majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxxxx 
612 00 Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. 
Uzavřením kupní smlouvy s manželi Kučerovskými a firmou COLAS CZ, a.s. se 
sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005 - vedlejším účastníkem této 
smlouvy za cenu 500,- Kč. 

Bylo hlasováno o všech usneseních sou časně: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

10. Nabytí vodovodu splaškové kanalizace do majetku  města – ul. 
Tyršova 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, 10D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Firma ALING, s.r.o., se sídlem: Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, nabídla Městu Kuřim 
k odkoupení prodloužení vodovodního řadu (v délce cca 237 m) a splaškové kanalizace (v délce cca 
227 m) po vydání kolaudačního souhlasu. Cena každé stavby bude 500,- Kč. Vodovod a splašková 
kanalizace budou vybudovány v rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“. V současné 
době je vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby. 
 
Vodovod bude realizován na pozemcích  parc. č. 1080/1, 2615/3,2616/6, 2615/4, 2616/1, 2615/1, 
které jsou ve vlastnictví Města Kuřim. Investor se zavázal, že v případě pokud ochranné pásmo 
vodovodu bude zasahovat do pozemků, které nejsou ve vlastnictví Města Kuřim, zajistí uzavření 
smlouvy, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídající věcnému břemenu (strpět ochranné 
pásmo vodovodu) ve prospěch kupujícího (Města Kuřim). Prodávající-investor vyhotoví na svůj náklad 



 23 

pro potřeby zřízení věcného břemene geometrický plán a zaplatí správní poplatky související 
se vkladem smluv do katastru nemovitostí. 
 
Splašková kanalizace bude vybudována na pozemcích Města Kuřim parc. č. 432/20, 2615/10, 2615/9. 
Dále na pozemcích parc. č.432/19 a 432/22 v majetku České republiky, právo hospodaření 
s majetkem má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 
390/42,128 00 Praha  a parc. č. 2615/2 v majetku firmy TREI Real Estate Czech Republic s.r.o., se 
sídlem: Vršní 651/32, 182 00 Praha. Investor se zavázal, že zajistí uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene (strpět umístění splaškové kanalizace včetně ochranného pásma) ve prospěch 
kupujícího (Města Kuřim) s vlastníky pozemků parc.č. 432/19, 432/22 a 2615/2. Prodávající-investor 
vyhotoví na svůj náklad pro potřeby zřízení věcného břemene geometrický plán a zaplatí správní 
poplatky související se vkladem smluv do katastru nemovitostí. 
 
Příloha: 1. Situační nákres vodovodu 

2. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na vodovod 
3. Situační nákres kanalizace 
4. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na splaškovou kanalizaci 

 
Přijaté usnesení: 463/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  nabytí vodovodního řadu vybudovaného 

v rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“ do majetku Města Kuřimi 
a schvaluje  uzavření kupní smlouvy s firmou ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 
1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, za cenu 500,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 464/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  nabytí splaškové kanalizace 

vybudovaného v rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“ do majetku 
Města Kuřimi a schvaluje  uzavření kupní smlouvy s firmou ALING, s.r.o., se 
sídlem Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, za cenu 500,- Kč. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

11. Manželé Lama čovi – prominutí pohledávky 
(Příloha č. 11, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Manželé Roman a Dagmar Lamačovi, dor. adresa xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, podali žádost, ve které 
popisují svou tíživou životní situaci způsobenou exekucí, která je proti nim vedena ze strany města. 
Případ byl podrobně projednán na zasedání zastupitelstva dne 26. 6. 2012. K materiálu bylo přijato 
následující usnesení 1117/2012: 
„ZM schvaluje prominutí dluhu (jistiny) ve výši xxxxxxxxxxx Kč a prominutí části poplatku z prodlení ve 
výši xxxxxxx,- Kč manželům Romanu a Dagmar Lamačovým, bytem Drásov, vymáhané na základě 
platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním soudem Brno-venkov.“ 
 
V návaznosti na vůli projevenou zastupitelstvem proběhla schůzka s exekutorem (Mgr. Lucie 
Valentová), se kterým byl konzultován procesní postup celé záležitosti. OMP tedy navrhuje následující 
řešení: 
 
1.) zrušit přijaté usnesení č. 1117/2012 
 
2.) přijmout nové aktualizované usnesení, v němž bude vyčíslena promíjená částka. Na základě 
tohoto usnesení zastaví OMP svým návrhem exekuční řízení. Manželé Lamačovi ovšem musí 
současně s návrhem na zastavení exekuce uhradit na účet exekutora částku ve výši xxxxxxx,- Kč, ze 
které bude hrazen částečně dluh (ccccccc,- Kč) a náklady exekuce (xxxxxx,- Kč), protože ty by 
v případě, že oprávněný navrhne zastavení exekuce, šly k tíži oprávněného. 
 
Dne 26. 7. 2012 byla navíc připsána na účet města částka ve výši xxxxxxx,- Kč, kterou exekutor 
nedávno vymohl. Doposud tedy zaplatili manželé Lamačovi městu xxxxxxx,- Kč.  
 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
 



 24 

Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – žádá Mgr. P. Kavku zpracovat podrobný přehled částek úhrad. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM zrušit  usnesení č. 1117/2012 ze dne 26. 6. 2012. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  prominutí dluhu ve výši xxxxxxxx,- Kč manželům 

Romanu a Dagmar Lamačovým, bytem xxxxxxx, vymáhané na základě platebního 
rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním soudem Brno-venkov s podmínkou 
úhrady zůstatku do 15. 9. 2012. 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
 
 

12. Souhlas zastupitelstva m ěsta s poskytnutím území k. ú. Ku řim 
a souhlas s p ůsobností MAS Brána Brn ěnska na svém území 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha) 
 
V červnu byla v Kuřimi založena nová MAS s názvem „Brána Brněnska“. Jedná se o občanské 
sdružení, které dle pravidel MAS sdružuje veřejný sektor (obce, mikroregiony, školy nebo příspěvkové 
organizace založené obcí) podnikatele a neziskové organizace. Členy MAS by měli být organizace, 
které jsou v regionu aktivní a mají zájem na jeho rozvoji. Pro čerpání dotací není nutné členství 
v MAS, dotace mohou čerpat všichni, pro které je dotační titul vyhlášen, podmínkou je, že jeho 
obec  kde má provozovnu, nebo sídlo poskytla území MAS. Členství je možností ovlivnit chod MAS 
směrem, kterým se bude ubírat a snažit se prosadit, co je v regionu nejdůležitější. 
 
Podrobnější informace viz elektronická příloha. 
 
Protože MAS v souladu s platnou legislativou potřebuje ke své činnosti souhlas zastupitelstev 
jednotlivých členských obcí, předkládám ke schválení následující usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 465/2012 - RM doporu čuje ZM souhlasit  s působností MAS Brána Brněnska, o.s, 

na území k. ú. Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

13. OIRR – informace o realizaci investi ční akce „Vestavba 
jednot řídní MŠ do objektu ZŠ Tyršova“ 
(Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Finance:  
Vyčleněny finanční prostředky                   2.500.000,-  Kč 
Stavební práce, Pozemstav           1.744.404,- Kč    termín dle SOD 16.7.-31. 8. 2012 
Interiér Lokki                       433.440,- Kč   termín dle SOD 1. 9.-15. 9. 2012 
Projekt + studie, Ing. arch. Němec                     96.600,- Kč 
Rezerva     225.556,- Kč (rezerva bude použita na úhradu prací 
neobsažených v projektu – jedná s o rekonstrukci, dále na autorský dozor, případně na pořízení 
herního prvku na nové školní hřiště, které je součástí stavby) 
 
Termíny:  
Stavba probíhá dle harmonogramu prací, hlavní termíny jsou v souladu s dřívější informací v ZM: 
13. 7. 2012 podpis SOD, zahájení, předání staveniště  
22. 8. 2012 zaměření interiéru 
28. 8. 2012 závěrečná kontrolní prohlídka 
31. 8. 2012 dokončení stavby, vydání kolaudačního souhlasu 
od 1. 9. 2012 -15. 9. 2012 dodávka a montáž interiéru 
24. 9. 2012 otevření školky 
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Průběh prací: 
Stavba probíhá dle harmonogramu prací, k dnešnímu dni provedena HSV, bourací práce, podhledy, 
příčky, požárně dělící konstrukce, obklady, hlavní instalační práce. 7. 8. 2012 přizván HZS JmK ke 
konzultaci pro upřesnění požadavků závěrečné kontrolní prohlídky, která bude 28. 8. 2012. Stavební 
úřad jsme požádali o kolaudaci. 
 
Případné další informace zodpoví osobně Ing. Honců. 
 
 
 

14. Nabídka na p ředčasné ukon čení nájemní smlouvy a odkoupení 
televizního kabelového rozvodu v Ku řimi 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová a Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 30. 7. 2012 byla doručena písemná nabídka na předčasné ukončení nájemní smlouvy č. 29/2004 
a odkoupení televizního kabelového rozvodu v Kuřimi společností Kabelová televize CZ s.r.o., se 
sídlem Ruská 8, Praha, IČ 48150029. 
 
Nabídka je přílohou. Její platnost vyprší ke dni 31. října 2012. 
 
Nabídka je zastupitelům předkládána jako informace bez návrhu na usnesení, aby měli delší dobu 
k rozhodování o případném předčasném prodeji. 
 
Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 10-ti let. Její platnost vyprší dne 1. 4. 2014. Čl. 10 předmětné 
smlouvy umožňuje ukončit smluvní vztah dohodou, tedy k libovolnému datu. O tomto aktu by 
rozhodovala rada města. 
Pro případ prodeje je nutné nejprve určit, zda síť kabelových rozvodů je nemovitostí (stavba spojená 
se zemí pevným základem) či movitostí. Pokud by šlo o nemovitost, přísluší rozhodování o převodu 
takové věci zastupitelstvu města, v případě movitostí o těchto záležitostech rozhoduje v rámci 
„zbytkové pravomoci“ rada města. Na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ale není 
vyloučeno, aby si tuto kompetenci vyhradilo zastupitelstvo města. V případě převodu nemovitosti 
předchází úkonu vyhlášení záměru. 
Ze smlouvy ani ze zákona nevyplývá pro stávajícího nájemce žádné předkupní právo. OMP pouze 
upozorňuje na čl. 10 odst. 5 nájemní smlouvy, „smluvní strany se dohodly, že 10 měsíců před 
uplynutím doby nájmu projednají případné prodloužení platnosti smlouvy“. Ke dni ukončení smlouvy 
má ale dojít k odkoupení investic ze strany města. Čl. 4 odst. 4 řeší způsob majetkového vyrovnání. 
„Pronajímatel se zavazuje ke dni ukončení nájmu odkoupit investice postupně realizované nájemcem 
v souladu s čl. 5 odst. 17 této smlouvy na předmětu nájmu, a to za cenu, která bude odpovídat 
zůstatkové ceně, kterou by tento majetek měl ke dni ukončení nájmu při rovnoměrném odepisování 
dle zákona o dani z příjmu účinného ke dni podpisu této smlouvy. Pro rozhodnutí, kterých investic se 
toto ustanovení týká, je rozhodující doba pořízení investic a celková pořizovací cena majetku. 
Vztahuje se na investice pořízené počínaje dnem účinnosti této smlouvy a končí tou investicí, která 
dosáhne součtové hranice maximálně 3.500.000,- Kč v součtu pořizovacích cen jednotlivých investic 
na předmětu nájmu ode dne účinnosti této smlouvy.“ Tím jsou řešeny investice do 3,5 mil. Kč. 
Investice nad 3,5 mil. Kč řeší čl. 5 odst. 17, „Nájemce se zavazuje, že v případě skončení nájmu 
nabídne pronajímateli provedené a odsouhlasené investice nad částku 3.500.000,- Kč ke koupi za 
cenu, která bude odpovídat zůstatkové ceně, kterou by investice měly ke dni skončení nájmu při 
rovnoměrném odepisování podle zákona o dani z příjmu účinného ke dni podpisu této smlouvy. 
V případě, že pronajímatel odmítne koupi výše uvedených investic za výše uvedených podmínek, 
pokud se strany nedohodnou jinak, je nájemce povinen tyto investice na vlastní náklady odstranit.“ Při 
ukončení nájmu má město vrátit i složenou kauci ve výši 50.000,- Kč, pokud tato nebyla použita na 
úhradu škod způsobených na předmětu nájmu. 
Podle zákona o obcích musí být při úplatném převodu majetku cena sjednána ve výši, která je 
v daném místě a čase obvyklá. Vzhledem k tomu, že tento druh majetku se běžně neobchoduje, 
doporučuje OMP zpracování znaleckého posudku na cenu obvyklou a následně vyhlásit např. 
veřejnou obchodní soutěž. 
Nájemné za rok 2011 činilo cca 1.900.000,- Kč. 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – zjistit, kolik nás za celou dobu kabelová televize stála a jaké byly výnosy. 
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15. Informace - budova č. p. 205 – ubytovna ADRIA 
(Předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je od 26. 6. 2012 vlastníkem budovy č. p. 205 na pozemku p. č. 4409, pozemku p. č. 
4409 a pozemku p. č. 4410 vše obec a k. ú. Kuřim. Kupní cena všech těchto nemovitostí byla 
1.750.000,- Kč. Objekt je v současné době odpojen od přívodu elektrické energie a vody, takže městu 
nevznikají žádné náklady související s dodávkami těchto médií, které zajišťuje společnost 
ENERGETIKA KUŘIM, a.s. V případě potřeby je možnost dodávky obnovit v horizontu jednoho až 
dvou týdnů. Budova nemá v současnosti platný kolaudační souhlas a město ji nijak hospodářsky 
nevyužívá. 
 
OMP si nechal zpracovat rozpočtové náklady na demolici objektu, která je vyčíslena na 1.080.403,- Kč 
včetně DPH. V této částce není zahrnuto vybourání základů, neboť z dostupné dokumentace nelze 
stanovit jejich přesný rozsah. Konstrukce objektu se skládá z nosných ocelových rámů, stěny jsou 
dřevěné a obložené deskami EZALIT – nebezpečný odpad. Poplatek za skládku je stanoven podle 
průměrných hodnot dostupných na internetu. Zvlášť je naceněno bourání betonového soklu 
obvodového plotu a to v částce 42.448,- Kč včetně DPH. 
 
 
 

16. Fuertes Development – uzav ření dodatku č. 1 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, 169C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, 
požádala dne 14. 8. 2012 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. BKS 0053/B 2010. Jedná se 
o budoucí kupní smlouvu a o zřízení předkupního práva jako práva věcného. Na v budoucnu 
zcizovaných pozemcích má být umístěno obchodní centrum TESCO. Požadavek budoucího 
kupujícího spočívá ve změně čl. 2 odst. 2.2, kde by došlo k prodloužení termínu nabytí právní moci 
územního rozhodnutí z 24 měsíců na 30 měsíců od podpisu smlouvy. Další změnou je zpřesnění 
přílohy č. 1, ve které je zakreslen rozsah v budoucnu kupovaných pozemků. 
Důvodem požadované změny je zpoždění harmonogramu přípravných projektových prací 
způsobených jednáními s BVaK a.s., vlastníky sousedních pozemků a i z důvodu požadavků Města 
Kuřim při naddimenzování retenční nádrže pro plánované napojení předčištěných odpadních vod 
z Wellness Kuřim. 
Příloha – návrh dodatku včetně příloh 
 
Přijaté usnesení: 466/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. BKS 

0053/B/2010 se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem 
Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, jehož předmětem je prodloužení termínu 
k nabytí právní moci územního rozhodnutí a změna přílohy č. 1. 

Hlasováno: pro 3 (Ing. D. Sukalovský, J. Kolá ček, Ing. O. Štarha), zdržel se 1 (PaedDr. D. 
Holman), nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

17. Manželé Váňovi – prodej bytové jednotky č. xxxxxxxx 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 24. 1. 2012 schválilo pod číslem usnesení 
1008/2012 prodej bytové jednotky č. xxxxxxx o velikosti 3+1 s příslušenstvím umístěné v VII. NP 
bytového domu č. p. xxxx a xxxx na ulici xxxxxxxxxx v Kuřimi, manželům Monice a Jaroslavu 
Váňovým, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 1.155.000,- Kč. Termín plnění byl stanoven do 
30. 4. 2012. 
Vzhledem k uplynulému termínu plnění navrhuje OMP zrušit usnesení č. 1008/2012. Neuzavření 
smlouvy odůvodňují manželé Váňovi faktem, že je jim nepodařilo získat dostatečné finanční krytí této 
transakce, a žádají prodloužení termínu plnění do 31. 12. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 467/2012 - RM doporu čuje ZM zrušit  usnesení č. 1008/2012 ze dne 24. 1. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
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18. Informace: Zm ěny na M ěstském ú řadě Kuřim 
(Příloha č. 18, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Vedoucí odboru správního a vnit řních v ěcí: 
Informujeme o personální změně na Městském úřadě Kuřim na úrovni vedoucích odborů.  
K 1. 8. 2012 byla vedoucí odboru správního a vnitřních věcí jmenována Mgr. Lenka Krejčová. Tato 
pozice nebyla obsazena od září loňského roku. 
 
Změny ve struktu ře Městského ú řadu Ku řim: 
Od 1. 9. 2012 nabývá účinnosti nový Organizační řád Městského úřadu Kuřim schválený Radou města 
Kuřimi dne 13. 6. 2012. 
Dojde k následujícím změnám: 
Změna názvu odboru investičního a regionálního rozvoje na odbor investiční. Pod tento odbor bude 
zařazena projektová manažerka Ing. N. Šiblová. 
Změna názvu odboru sociálních věcí na odbor sociálních věcí a prevence. Pod tento odbor budou 
zařazeni inspektor veřejného pořádku M. Žáček a referent krizového řízení Mgr. Radim Novák. 
Referentka školství Mgr. H. Němcová bude přesunuta z obecního živnostenského úřadu pod odbor 
kancelář úřadu. 
 
 
 

19. Rozpočtové opat ření č. 6 
(Příloha č. 19, 19A-G, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Přijaté usnesení: 468/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu 

města na rok 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

RŮZNÉ 
PaedDr. D. Holman – navrhuje svolat mimořádné jednání ZM jen kvůli přípravě výstavby sportovní 
haly a rekonstrukce kulturního domu. 
Ing. D. Sukalovský – nyní je brzy, nemáme potřebné podklady. 
PaedDr. D. Holman – jednejme o tomto zatím v rámci RM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,56 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
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V Kuřimi dne 22. 8. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 8. 8. 2012 
2, 2A, 2B  Posouzení vhodnosti uložení finančních prostředků města Kuřim 
3   Objekt sociálního bydlení – Jiří Peňáz, Ivana Tomková, Miloslav Pokorný 
4, 4A, 4B, 4C  Manželé Pijakovi – pronájem sklepní kóje 

Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města 
Kuřimi 
Iveta Malá – vybudování topení 
Záměr na využití nebytového prostoru v Kulturním domě Kuřim 
Výměna bytu č. xxxxxx 

5   Vendula Chládková – výpověď nájemní smlouvy 
6, 6A, 6B E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 

B. Němcové, rozš. NNk, 7 points, p. č. 2582“ 
Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků 
pod místními komunikacemi 

7, 7A, 7B, 7C Česká geologická služba – vstup na pozemek města za účelem vybudování 
průzkumného hydrogeologického vrtu 

8, 8A   Smlouva o výpůjčce kontejnerů 
9, 9A   Výběrové řízení na projekt „Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
10, 10A Ukončení smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0030 uzavřené podle ustanovení 

§ 51 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi městem Kuřimí a Mgr. Renatou Ježkovou 
s účinností od 1. 5. 2009 výpovědí ze strany města Kuřimi 

11, 11A, 11B, 11C Výběrové řízení „Umělý povrch v nafukovací hale - Kuřim“ 
12 Projektová dokumentace stavby „Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova 

u podchodu pod železniční tratí v Kuřimi“ 
13, 13A   Zpracovatel změny č. XIII ÚPNSÚ Kuřim 
14, 14A, 14B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Zpracování žádosti o dotaci na 

projekt Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
15, 15A   Výsledky hospodaření k 30. 6. 2012 
16, 16A   Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2012 
17, 17A   Výběrové řízení „MŠ Kuřim – herní prvky pro školní zahrady“ 
18, 18A   Zápis komise stavební ze dne 6. 8. 2012 
19   Informace - Výběrová řízení – zpráva pro RM 
20, 20A, 20B  „Kabelová smyčka VN Kuličkové šrouby.“ 
21 Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa - Rozhodnutí 

o zrušení zadávacího řízení 
22, 22A „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“, žádost o posun 

termínu, návrh dodatku č. 1 k SOD 
23, 23A, 23B „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ zhotovení 

venkovního hřiště “ návrh dodatku č. 1 k SOD 
24, 24A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 


