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Z á p i s   č í s l o  26/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 5. 9. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
 
Přítomni:   Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,10 hodin, na zahájení jednání bylo p řítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 29. 8. 2012 
 

2.  JMP Net, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na rozšíření 
plynovodu 

 
3.  Společenství vlastníků jednotek – žádost o oplocení městského pozemku 

 
4.  Františka Kalová – žádost o uzavření splátkového kalendáře 

 
5.  Schválení dalšího člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

 
6.  Žádost o dar pro zřízení nového babyboxu v Brně 

 
7.  FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. - souhlas vlastníka 
7.1.  Srážková voda - souhlas vlastníka budov 

 
8.  Volba nových členů dozorčí rady Wellness Kuřim s. r. o. 

 
9.  Ceník pronájmu nafukovací haly 

 
10.  Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 

 
11.  Závěry komise pro životní prostředí 

 
12.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 

 
13. Žádost o poskytnutí podpory na šachový turnaj 

 
14.  Informace - budova č. p. 205 – ubytovna ADRIA 

 
15.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250.000,- Kč bez DPH, název 

zakázky: Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi 
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16.  Výběrové řízení „MŠ Kuřim – herní prvky pro školní zahrady“ 

 
17.  Smlouva o pronájmu pozemku 
18. Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 

 
19.  Přestavba objektu bývalé kotelny Na Loučkách 1208, parc. č. 4297, k. ú. Kuřim 

 
20.  Společenství vlastníků domu č. p. 886 na ul. Zborovská v Kuřimi 

 
21.  Zpracování projektové dokumentace „Sportovně rekreační plochy Kuřim, Díly za Sv. 

Jánem“ 
 

22. Různé 
 
 
 
 
Na jednání přítomen Ing. arch. Němec, který představil studii sportovně rekreační zóny na ul. 
Metelkova. 
 
Diskuse: 
D. Holman – souhlasí s předloženou studií a navrhuje řešit to předložením příspěvku do jednání 
zastupitelstva města. 
 
 
 
 

21. Zpracování projektové dokumentace „Sportovn ě rekrea ční 
plochy Ku řim, Díly za Sv. Jánem“ 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Za účelem zjištění možností využití pozemků parc. č. v 4478/1 a 4478/42 v k. ú. Kuřim v lokalitě Díly 
za Sv. Jánem, pro účely zřízení sportovní a rekreační plochy byla Ing. arch. Němec zadána studie. 
Důvodem k prověření tohoto území je jednak masivní rozvoj bytové výstavby a také úbytek stávající 
rekreační plochy na úkor výstavby bytového domu. Tato studie bude postupně projednána v komisích 
města. Malé představení studie provede na jednání Rady autor - Ing. arch. Němec. Studie řeší plochu 
v tzv. plné verzi, ale zároveň umožňuje postupné budování po etapách na základě finančních 
možností města. Odhad investičních nákladů pro I. etapu v rozsahu mlatového hřiště + pumptrackové 
dráhy + hrubých terénních úprav celé plochy a zeleně k odclonění plochy od  obytné zástavby, je cca 
860 tis. Kč bez DPH, nejsou zde zahrnuty přípojky inženýrských sítí. 
 
OIRR žádá o vyčlenění finančních prostředků na zpracování těchto výkonových fází, hotový projekt je 
vhodné mít v zásobníku projektů pro plánování investiční výstavby: 

- studie     31.000,- Kč bez DPH 
- DÚR    85.000,- Kč bez DPH 
- DSP    45.000,- Kč bez DPH 
- průzkumy zaměření - odhad       9.000,- Kč bez DPH 
- celkem              170.000,- Kč bez DPH 

 
Příloha č. 1:  výřez ze studie 
 
Přijaté usnesení: 474/2012 - RM schvaluje studii „Sportovně rekreační plochy Kuřim, Díly za Sv. 

Jánem“ zpracovanou společností 7points s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, 
a doporu čuje ZM schválit zpracování dokumentace pro územní řízení 
a dokumentace pro stavební povolení. RM doporu čuje zařazení investiční akce do 
plánu investic na rok 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje  vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 „Projekty, 

studie“ na zpracování projektové dokumentace „Sportovně rekreační plochy Kuřim, 
Díly za Sv. Jánem“, ve výši 170 tis. Kč bez DPH a souhlasí  se zpracováním DÚR 
a DSP firmou 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
Z jednání odešel Ing. arch. Němec. 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 29. 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. 
 
OMP žádá RM o posunutí termínu plnění usnesení č. 332/2012 do 31. 10. 2012. Paní Nečasová 
s OMP aktivně spolupracuje. Probíhají projektové práce, které mají být dokončeny kolem 15. 9. 2012. 
Po schválení projektů by byla podepsána nájemní smlouva. 
 
Příloha A: nesplněné úkoly v mezidobí do 29. 8. 2012. 
 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka (vedoucí odboru majetkoprávního). 
 
Diskuse: 
D. Holman – usnesení č. 315/2009 – co se děje s podpisem smlouvy s panem Sládeckým? 
P. Kavka - p. Sádecký nechce smlouvu o zřízení věcného břemene podepsat. 
D. Holman – paní Nečasová již provádí stavební úpravy? 
P. Kavka – do 15. 9. 2012 bude předložen projekt na stavební úpravy. Rada města o těchto úpravách 
rozhodne a po stavebních úpravách dojde k podpisu nájemní smlouvy. 
D. Holman – městu již mohl běžet nájem. 
P. Kavka – vložené finanční prostředky nebude p. Nečasová žádat po městu. 
 
Přijaté usnesení: 475/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 29. 8. 2012 se změnou 

a posunuje  termín plnění usnesení č. 332/2012 do 31. 10. 2012. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

2. JMP Net, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene na rozší ření plynovodu  
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Martin Hlinka v zastoupení investora Aling s.r.o., zaslal městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení 
v souvislosti se stavbou „Obchodní prostory Kuřim, ul. Tyršova“. 
Jedná se o napojení nového obchodního domu na ul. Tyršova na plynárenské zařízení. Toto 
prodloužení plynovodu bude uloženo v pozemcích parc. č. 1079, 432/20, 1078/2, 1080/1, 2615/3, 
2616/6, 2615/4, 2616/1 a 2615/1 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města - viz příloha A. 
OIRR a OŽP nemá k realizaci projektu námitky. 
Město Kuřim uzavírá s JMP Net, s.r.o. smlouvy za zřízení věcného břemene za poplatek ve výši 250,-
Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 
V příloze B předkládá OMP návrh smlouvy  
 
Příloha A – katastrální mapa 
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Příloha B – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 476/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení ve 

prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního 
nákresu na pozemcích parc. č. 1079, 432/20, 1078/2, 1080/1, 2615/3, 2616/6, 
2615/4, 2616/1 a 2615/1 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 v celkové délce cca 
269 m s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do 
doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

3. Společenství vlastník ů jednotek – žádost o oplocení m ěstského 
pozemku  
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společenství vlastníků jednotek domů Popkova 998, 999, 1000 a 1001 (dále jen „SVJ“) pověřilo 
předsedkyni výboru Evu Hlouškovou k jednání ve věci výstavby plotu na obecním pozemku. 
SVJ žádá o povolení oplocení části městského pozemku parc. č. 2086/1 v k. ú. Kuřim dle přílohy A, 
kterým se zamezí přístup k boční a zadní části domu Popkova 998 - 1001. Oplocení zdůvodňují 
stálým znečišťováním prostoru odpadky (PET láhve, sklenice, oblečení, různé obaly apod.), venčením 
psů a kouřením nezletilých dětí. Oplocením pozemku chce SVJ také zabránit přístupu ke komínu 
domovní kotelny a tím ho chránit před možným poškozením – viz příloha B, C, D. 
SVJ by vybudovalo drátěný plot s brankou na svoje náklady a počítá s umožněním přístupu města za 
účelem údržby (sečení trávy). 
OMP pozval paní Hlouškovou k upřesnění žádosti a vysvětlil jí, že žádost společenství je dosti 
nestandardní, a že oplocený pozemek bude využívat pouze SVJ, takže je třeba uzavřít buď smlouvou 
o výpůjčce, nebo smlouvu nájemní. Paní Hloušková upřesnila, že plot by byl postaven na náklady 
SVJ, město by mělo k pozemku přístup za účelem údržby a o smluvním vztahu jednat nechtěla, žádá 
pouze o souhlas s oplocením pozemku. 
Dle přílohy E je v předmětném pozemku uloženo pouze vedení tkr (televizní kabelové rozvody) 
a z tohoto důvodu OIRR žádá zajistit k těmto rozvodům přístup. 
OŽP nesouhlasí se zajišťováním údržby oploceného pozemku. 
OMP nedoporučuje bez smluvního vztahu povolit oplocení obecního pozemku. 
OMP doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na předmětný pozemek za cenu ve výši 3,- Kč/m2/rok (za 
tuto cenu jsou pronajímány nové pozemky na ul. Zámecká), popřípadě uzavřít smlouvu o výpůjčce, 
která by byla podmíněna údržbou oploceného pozemku. Předpokládaná výměra oploceného pozemku 
činí cca 351 m2. Jestliže budeme počítat s nájemným ve výši 3,- Kč/m2/rok, pak roční nájemné činí 
1.053,- Kč. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – žádost o povolení výstavby plotu 
Příloha C, D – fotodokumentace 
Příloha E – inženýrské sítě 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – není pro oplocení veřejného pozemku. 
D. Holman – toto místo není klasickým veřejným pozemkem. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  vybudování drátěného plotu s brankou na části pozemku parc. č. 

2086/1 v k. ú. Kuřim dle přílohy. Oplocení bude postaveno na náklady 
Společenství vlastníků jednotek domu Popkova 998-1001 se sídlem Kuřim, 
Popkova 998, 664 34 Kuřim, IČ 26252066. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje  záměr na nájem části pozemku parc. č. 2086/1 o vým. cca 351 m2 

v k. ú. Kuřim za cenu 3,- Kč/m2/rok Společenství vlastníků jednotek domu Popkova 
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998-1001 se sídlem Kuřim, Popkova 998, 664 34 Kuřim, IČ 26252066 na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 477/2012 - RM schvaluje  záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 2086/1 o vým. 

cca 351 m2 v k. ú. Kuřim Společenství vlastníků jednotek domu Popkova 998-1001 
se sídlem Kuřim, Popkova 998, 664 34 Kuřim, IČ 26252066 na dobu určitou 5 let. 

Hlasováno: pro 4, proti 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 
 

4. Františka Kalová – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Františka Kalová je společným nájemcem obecního bytu č. xxxxxx umístěného v X. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. xxxx na ul. xxxxxxxx v Kuřimi. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 1. 3. 
1999 na dobu neurčitou. 
Dne 1. 8. 2012 požádala paní Kalová o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude 
uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby. Paní Kalová nezaplatila nájemné a úhrady za 
služby za měsíce červen a červenec 2012. Dle podkladů správce bytu – INVESTSERVIS RK s.r.o – 
dluží k 31. 7. 2012 částku xxxxxx,- Kč. Nájemce navrhuje měsíční splátku ve výši xxxx,- Kč. 
Paní Kalová dále ve své žádosti uvádí, že se dostala do těžké životní situace, kterou nyní řeší 
s pomocí Úřadu práce ČR. Dle sdělení Úřadu práce ČR opravdu paní Kalová požádala o příspěvek na 
bydlení. V měsíci srpnu 2012 posílá ÚP ČR přímo na účet správce bytu částku xxxxx,- Kč, což je 
příspěvek na bydlení za měsíc červenec 2012. Dluh tedy nyní činí částku xxxxx,- Kč. Na tuto částku 
OMP doporučuje splátkový kalendář uzavřít. 
Po dohodě s Úřadem práce ČR bude i splátkový kalendář hrazen z příspěvku na bydlení přímo na 
účet správce bytu. 
Ve smyslu § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti 
kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým 
kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 558 obč. zákoníku. Poplatek z prodlení 
bude řešen zvlášť po zaplacení jistiny. 
 
Přijaté usnesení: 478/2012 - RM  schvaluje  uzavření splátkového kalendáře s paní Františkou 

Kalovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen 
dluh (jistina) na nájemném za byt č. xxxxxxxxx umístěný v X. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. xxxx na ul. xxxxxx v Kuřimi ve výši xxxxx,- Kč. Výše splátek 
bude činit částku xxxx,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

5. Schválení dalšího člena Bytového družstva Sv. Ján Ku řim, 
družstvo  
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. xx v domě č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 479/2012 - RM bere na v ědomí  uzavření „smlouvy o převodu členských práv 

a povinností“ mezi paní PhDr. Danou Vaníčkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim, a panem Mgr. Ondřejem Zítkou, Ph.D., trvale bytem xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 628 00 Brno a schvaluje  budoucí pronájem bytové jednotky č. xxxxxxx 
členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 
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664 34 Kuřim, IČ 26277212 – panu Mgr. Ondřeji Zítkovi, Ph.D., trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 628 00 Brno. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

6. Žádost o dar pro z řízení nového babyboxu v Brn ě 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 22. 8. 2012 byla doručena na Město Kuřim písemná žádost od občanského sdružení Babybox 
pro odložené děti – STATIM, Hájek 88, 104 00 Praha 10, IČ 27006891, o dar pro zřízení nového 
babyboxu v Brně, Polní ulici č. 3 v Nemocnici Milosrdných bratří. 
Přílohou žádosti je návrh darovací smlouvy. 
 
Příloha: žádost 
 návrh darovací smlouvy 
 
Návrh usnesení: RM  schvaluje poskytnutí příspěvku/ daru ve výši 5.000,- Kč občanskému sdružení 

Babybox pro odložené děti – STATIM, Hájek 88, 104 00 Praha 10, IČ 27006891. 
Hlasováno: pro 0, proti 4 (D. Sukalovský, J. Kolá ček, Z. Kříž, D. Holman), zdržel se 1 (O. Štarha). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 
 

7. FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. - souhlas vlastníka 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 27. 8. 2012 požádala společnost FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, 
Kuřim, IČ 26893223, město Kuřim o souhlas s umístěním stavebního záměru Centra obchodu 
a služeb v Kuřimi na ul. Blanenská (dále jen „stavba“) na pozemcích p. č. 2136, p. č. 2146, p. č. 
2219/19, p. č. 2980/1, p. č. 2983/1, p. č. 2983/2, p. č. 2989/3, p. č. 2994/1, p. č. 2994/16 vše k. ú. 
Kuřim. Ostatní okolní pozemky zasažené stavbou jsou předmětem budoucí kupní smlouvy a o zřízení 
předkupního práva jako práva věcného č. BKS 0053/B/2010 ze dne 29. 10. 2010. 
Tento souhlas slouží pro účely územního řízení vedeného u zdejšího stavebního úřadu. K žádosti 
o stavební povolení musí už stavebník bezpodmínečně dodat smlouvy, které ho opravňují ke stavbě 
na cizím pozemku. Pokud tak neučiní, nelze stavební povolení vydat. 
 
Příloha – souhlas účastníka řízení 
 - situace 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním stavebního záměru Centrum obchodu a služeb v Kuřimi 

na ul. Blanenská na pozemcích p. č. 2136, p. č. 2146, p. č. 2219/19, p. č. 2980/1, 
p. č. 2983/1, p. č. 2983/2, p. č. 2989/3, p. č. 2994/1, p. č. 2994/16 vše k. ú. Kuřim. 
Souhlas se uděluje žadateli FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem 
Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223. 

Materiál byl stažen z jednání.  
 
 
 
 

7.1. Srážková voda - souhlas vlastníka budov 
(Příloha č. 7, 7C, 7D, 7E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Hybešova 254/16, Brno, IČ 46347275, 
zaslala městu Kuřim, které je vlastníkem budov č. p. 1529 (ZUŠ Kuřim) a č. p. 1255 (ZŠ Tyršova), 
dodatky ke smlouvám o dodávce vody a odvodu odpadních vod. Od 1. 1. 2013 má dojít k navýšení 
hodnoty množství odváděných srážkových vod z 0,507 m/rok na 0,548 m/rok. Tato skutečnost je 
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podložena údaji Českého hydrometeorologického ústavu (vizte příloha). Město vystupuje 
v předkládaných smlouvách jako vlastník, odběratelem jsou dotčená školská zařízení. 
Tyto dodatky jsou BVaK, a.s. distribuovány postupně, takže lze očekávat, že stejné budou adresovány 
i městu jako odběrateli. Pro odběratele to znamená navýšení nákladů v řádech stovek až tisíců korun 
za rok a je odvislé od půdorysu budov. 
 
Příloha – dlouhodobý srážkový úhrn 
 - dodatek č. 1 
 - dodatek č. 3 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatků smluv o dodávce vody a odvodu odpadních vod 

se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Hybešova 254/16, 
Brno, IČ 46347275, jejichž předmětem je navýšení úhrnu odváděných srážkových 
vod. 

O tomto usnesení se nehlasovalo. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje pověřit OMP zjištěním podrobnějších informací. 
 
Přijaté usnesení: 480/2012 - RM pov ěřuje  odbor majetkoprávní zjištěním podrobnějších informací 

včetně kalkulace finančního navýšení plateb za srážkové vody pro město Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání se odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 
 

8. Volba nových členů dozor čí rady Wellness Ku řim s. r. o. 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi doporučilo usnesením č. 1130/2012 Radě města Kuřimi zvolit jako členy 
dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim s.r.o., IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, Jiřího 
Poláše, Jiřího Jakubce, Aleše Varmužku, Františka Mertu a Jiřího Marka. Všichni jmenovaní s volbou 
souhlasí. 
Současní členové dozorčí rady Oldřich Štarha a Ivan Augustin budou odvoláni. Jiří Jakubec je navržen 
jako člen i nadále. 
Členům dozorčí rady bude vyplácena odměna stejně jako členům komisí, tj. předseda 1.200,- Kč, člen 
700,- Kč za měsíc, ve kterém se konalo jednání komise. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o odvolání a jmenování jednotlivých navržených 
členech: 
Odvolání Ing. O. Štarhy: 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. K říž). 
 
Odvolání I. Augustina: 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. K říž). 
 
Jmenování J. Poláše: 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. K říž). 
 
Jmenování A. Varmužky: 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. K říž). 
 
Jmenování F. Merty: 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. K říž). 
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Jmenování J. Marka: 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. K říž). 
 
Přijaté usnesení: 481/2012 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim s.r.o., 

IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim odvolává z dozorčí rady společnosti 
Wellness Kuřim s.r.o. Oldřicha Štarhu a Ivana Augustina a děkuje jim za 
vykonanou práci. 

 
Přijaté usnesení: 482/2012 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim s.r.o., 

IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim volí jako členy dozorčí rady 
společnosti Wellness Kuřim s.r.o. Jiřího Poláše, Aleše Varmužku, Františka Mertu 
a Jiřího Marka. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 4, zdržel se 1 (Z. K říž). 
 
Diskuse: 
Rada města Kuřimi se shodla, že dozorčí radě nebude vyplácena odměna. 
 
 
 
 

9. Ceník pronájmu nafukovací haly 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Správce sportovního areálu David Břenek navrhuje radě města nový ceník za pronájem nafukovací 
haly. Vzhledem k nárůstu cen energií, hlavně plynu, navrhuje drobné zvýšení ceny za pronájem. 
Stavba nafukovací haly je naplánovaná na 9. 9. 2012, v následujícím týdnu začínají v hale tréninky. 
 
Přílohy: Ceník z roku 2010 
 Návrh ceníku od roku 2012 
 
Přijaté usnesení: 483/2012 - RM schvaluje Ceník pronájmu nafukovací haly dle přílohy. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

10. Smlouva o zajišt ění uměleckého po řadu 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu agenturou Harlekýn, na zajištění divadelního představení 
s názvem: Štika k ob ědu . Vzhledem k částce, která je vyšší než xxxxxxx,- Kč, žádám RM o schválení 
smlouvy (celkem xxxxxxx Kč + doprava). Částka bude hrazena z rozpočtu KD na programy. 
Divadlo je plánované na 27. 9. 2012 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny 
technické požadavky smlouvy. 
 
Příloha: Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 
 
Přijaté usnesení: 484/2012 - RM  schvaluje Smlouvu s agenturou Harlekýn na zajištění divadelního 

představení s názvem Štika k obědu dne 27. 9. 2012 v sále KD v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

11. Závěry komise pro životní prost ředí 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 20. 8. 2012 v 17:00 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
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Program jednání:  1) Zahájení (příprava projekce studie Loučky) 
 2) Prezentace územní studie Na Loučkách 
 3) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města 

 4) Diskuze 
 
Příloha: Zápis z komise ze dne 20. 8. 2012 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o pokácení tisu u bytového domu č. p. 916 – 917 v ul. 
Jungmannova: 
Hlasováno: pro 3 (O. Štarha, J. Kolá ček, Z. Kříž), zdrželi se 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 485/2012 - RM  schvaluje  závěry komise pro životní prostředí v bodě 3a, 3b se 

změnou a bere na v ědomí bod č. 2, který bude předložen zastupitelstvu města. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel D. Holman. 
 
 
 
 

12. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Dne 23. 8. 2012 podala paní Daniela Vacková, za společnost CEEC Research s.r.o., se sídlem 252 43 
Praha-západ, Průhonice, Dobřejovická 385, žádost o umístění reklamní plochy v rozsahu 1 pole 
silničního zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května v počtu 1 ks. Reklamní plochu žádá umístit od 6. 9. 2012 
do 31. 12. 2012. Celková cena byla stanovena dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 (cena 
za užití plochy 400,-Kč/1 pole/1 měsíc) na 1.840,- Kč (vč. DPH). 
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 486/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se společností CEEC Research s.r.o., se sídlem 
252 43 Praha-západ, Průhonice, Dobřejovická 385, IČ 29053005. Reklamní tabule 
v počtu 1ks bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 6. 9. 2012 do 31. 12. 2012 
za cenu 1.840,- Kč. 

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

13. Žádost o poskytnutí podpory na šachový turnaj 
(Příloha č. 13, předkládá Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Dne 22. 8. 2012 byla na Městský úřad Kuřim doručena žádost Šachového klubu Kuřim o poskytnutí 
podpory na šachový turnaj konaný dne 22. 9. 2012 na domu kultury v Kuřimi. 
Vzhledem k tomu, že podobných žádostí o příspěvky přibývá, žádám Radu města Kuřimi o vyjádření 
a stanovení postupu, jak s nimi nakládat. 
 
 
Na jednání se dostavil D. Holman a J. Majer (předseda šachového klubu Kuřim). 
 
 
Diskuse: 
A. Zimmermanová – ptá se, jak se rada města bude stavět k těmto žádostem obecně? 
J. Koláček – je pro poskytnutí pronájmu v KD zdarma. 
J. Majer – předseda šachového klubu Kuřim - jedná se o akci dopoledne cca 3-4 hod. 
O. Štarha – je pro schválení prominutí nájmu v KD a schválení částky 5.000,- Kč na věcné ceny. 
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Přijaté usnesení: 487/2012 - RM schvaluje  prominutí nájmu v kulturním domě na konání šachového 

turnaje konaného dne 22. 9. 2012. 
Hlasováno: pro 5. 
 
D. Sukalovský – navrhuje částku 3.000,- Kč na věcné ceny. Nyní hlasujme o částce nejvyšší, a to 
o částce 6.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 0. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 5.000,- Kč. 
Přijaté usnesení: 488/2012 - RM schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na věcné ceny 

šachového turnaje konaného dne 22. 9. 2012. 
Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (D. Sukalovský, D. H olman). 
 
D. Holman – nesouhlasí, aby se mimo systém výběrových řízení schválený ZM (viz statut Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti) schvalovaly žádosti radou města, a tím se 
popíral celý smysl výběrových řízení na příspěvky z fondu. 
 
 
 
 

14. Informace - budova č. p. 205 – ubytovna ADRIA 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala P. Glosová) 
 
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. 
 
Dne 29. 8. 2012 byla doručena písemná nabídka společnosti Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. 
na demolici objektu ubytovny ADRIA. Jednatel společnosti Ing. L. Tomšů nacenil jednotlivé kroky 
demolice zvlášť a cenová nabídka je přílohou materiálu. Celková cena demolice objektu ADRIA je 
708.600,- Kč vč. DPH. 
 
Příloha: cenová nabídka CTSK 
 
 
 
 

15. Rozhodnutí o p řidělení zakázky m ěsta Ku řim do 250.000,- K č bez 
DPH 
Název zakázky: Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi 
Eviden ční číslo v knize zakázek: B-OŽP-2012-02 
Zajiš ťující odbor:  Odbor životního prostředí 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Usnesením RM č. 441/2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci na „Projekt 
revitalizace zelen ě v Ku řimi“ včetně administrace žádosti v Operačním programu Životní prostředí. 
V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Vnitřní směrnicí 
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Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo zajišťujícím Odborem 
životního prostředí realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku města Kuřimi (druh zakázky: b) 
předpokládaná hodnota přesáhne 100.000,- Kč bez DPH a nepřesáhne 250.000,-Kč bez DPH). 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 2 subjektů. Jednalo se o opakované 
výběrové řízení s tím, že do první výzvy se přihlásila pouze jedna firma. Při opakovaném výběrovém 
řízení byla jednak zpřesněna požadovaná rozloha a počet dřevin, lépe byla zpracovaná mapová 
příloha a výzva byla zpracována jako zakázka do 250 tis Kč bez DPH. Na základě zhodnocení 
získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako nejvýhodnější nabídka firmy 
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., se sídlem Mathonova 914/60, 613 00 Brno, IČ 25 33 79 12, 
zastoupená prokuristou: Ing. Aleš Finstrle, v celkové hodnotě 235.000,- Kč bez DPH (282.000,- Kč 
s DPH). 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 489/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zpracování 

projektové dokumentace „Projektu revitalizace zeleně“ a souhlasí  s uzavřením 
smlouvy o dílo s firmou Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., se sídlem 
Mathonova 914/60, 613 00 Brno, IČ 25 33 79 12, za celkovou cenu 282.000,- Kč,- 
Kč včetně DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

16. Výběrové řízení „MŠ Ku řim – herní prvky pro školní zahrady“ 
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, Zborovská 813, okres Brno-venkov, p říspěvková 
organizace 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, 16C, 16D, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. L. Slámová, Ing. J. Honců) 
 
V souladu s usnesením rady města č. 447/2012 ze dne 20. 8. 2012, bylo provedeno výběrové řízení 
na výše uvedenou zakázku. Obesláno bylo 7 výrobců dětských hřišť, výzva byla zveřejněna na úřední 
desce a webových stránkách města od 21. 8. do 4. 9. 2012. Otevírání obálek a jednání hodnotící 
komise se konalo dne 4. 9. 2012. Ve stanoveném termínu byly odevzdány celkem 4 nabídky, po 
kontrole úplnosti komise vyřadila z dalšího posuzování firmu TR Antoš, která neměla podepsaný návrh 
smlouvy o dílo. Komise hodnotila nabídky dle kritérií stanovených ve výzvě, tj. 50 % cena a 50 % 
funkčnost, estetika. Na základě výsledků bodového hodnocení – viz příloha záznam usnesení 
hodnotící komise, byla doporučena k realizaci firma Hřiště, s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 
602 00, IČ 283 54 303. 
 
Příloha č. 1: protokol otevírání obálek + kontrola úplnosti + záznam hodnotící komise + návrh smlouvy 
o dílo 
 
Přijaté usnesení: 490/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „MŠ Kuřim – 

herní prvky pro školní zahrady“ a souhlasí  s uzavřením smlouvy o dílo 
se společností Hřiště, s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00, IČ 283 
54 303, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 294.720,- Kč vč. 
DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

17. Smlouva o pronájmu pozemku 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, 17C, 17D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. J. Hamřík) 
 
V letošním roce byl upraven parčík u pošty. S Českou poštou bylo dohodnuto vybudovat v parčíku 
pítko. Přívod vody bude napojen na jejich budovu, kde bude umístěn i vodoměr. Rozvod vody 
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a umístění pítka bude na pozemku České pošty p. č. 1968/2. Z tohoto důvodu je nutné s Českou 
poštou uzavřít smlouvu na využívání pozemku. 
 
Příloha: Smlouva o pronájmu pozemku 

Výpis z katastru nemovitostí – LV č. 984 
Grafické znázornění pozemku a umístění pitka 
Technická specifikace umístění pitka 

 
Přijaté usnesení: 491/2012 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 

1986/2 o výměře 5 m2 s Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 
225 99 Praha 1, za cenu 100,- Kč/ m2/ rok. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

18. Programová nápl ň informa čního kanálu TKR Ku řim 
(Příloha č. 18, 18A, 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: 
J. Koláček – informoval se o autorských právech. Zítra má jednání s JUDr. Fialou. Výběrová komise 
se nezabývala předloženými nahrávkami z hlediska autorského práva. 
D. Sukalovský – opakovaně upozornil, že je potřeba zakázku uzavřít. Pokud bude výběrové řízení 
zrušeno, je potřeba tento krok odůvodnit. Žádá členy rady města, kteří nechtějí uzavřít smlouvu 
s vítězem výběrového řízení, ať předloží k jednání další postup. 
Ještě uvádí, že volal panu Vozdeckému, který mu sdělil, že 2 pracovníci po něm chtějí náhradu ušlé 
mzdy, vede s panem Hajnem 2 spory a podal na něj trestní oznámení. Upozornil na to, že se práce 
objednávají u společnosti, která dluží státu na sociálním a zdravotním pojištění. Dále volala česká 
televize, kterou toto zajímá. 
O. Štarha – navrhuje zrušení VŘ z důvodu, že se dostane Město Kuřim do potíží, které jsme nyní 
vyslechli. Navrhuje usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: RM ruší  výběrové řízení. RM není schopna po několika měsíčním jednání 

rozhodnout o vítězi. 
D. Holman – ve skutečnosti neproběhlo žádné jednání, protože odpůrci schválení vítěze výběrového 
řízení nepředložili za celou dobu ani jediný návrh na řešení. 
J. Koláček – po jednání s JUDr. Fialou předloží materiály k projednání. 
D. Sukalovský – rada města se sejde k mimořádnému projednání v pondělí 17. 9. 2012 v 19h. 
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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 se nehlasovalo. 
 
 
 

19. Přestavba objektu bývalé kotelny Na Lou čkách 1208, parc. č. 
4297, k. ú. Ku řim 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, 19C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Projektová dokumentace přestavby bývalé kotelny Na Loučkách 1208, parc. č. 4297, k. ú. Kuřim, 
investor Stanislav Roháček, xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim byla předkládána na jednáních Komise stavební 
dne 4. 4., 21. 5., 27. 6. a 6. 8. 2012. Investor upravoval projektovou dokumentaci dle požadavků 
komise vyjma ploché střechy. V projektu navrhuje střechu pultovou s přesahem římsy nad městský 
pozemek parc. č. 550/1. Nad tento pozemek přesahuje rovněž průběžný balkon. Projektová 
dokumentace dále uvažuje s tímto městským pozemkem pro příjezd do jednotlivých garáží v přízemí 
a jeho úpravu pro parkování – polovegetační tvárnice, asfalt. Investor navrhuje úpravu zpevněného 
pozemku před trafostanicí pro parkování 4 osobních automobilů, dále příjezd k domu do čtyř garáží – 
7 garážových stání a dva přístupy pro pěší – komerční prostor a vstupní prostor do 2.NP. Ve 2.NP je 
umístěno 5 bytových jednotek 1+KK, každá s balkonem. 
Jednání se účastnili zástupci Společenství vlastníků jednotek sousedních bytových domů Na 
Loučkách 1206 a 1207, kteří nesouhlasí se záměrem investora přestavby kotelny. Upozorňují na 
nestabilní geofyzikální podloží v místě, čímž by mohla být ohrožena statika nejen předmětné stavby, 
ale i těchto bytových domů. Na posledním jednání KS byl ze strany zástupců SVJ vznesen požadavek 
podání připomínek k dané stavbě do Rady města (viz zápis z KS). 
Dne 14. 8. 2012 podali zástupci SVJ  prostřednictvím advokátní kanceláře ONDRUŠ & ONDRUŠ 
a partneři zásadní nesouhlas se zamýšlenou přestavbou kotelny, který byl projednán v Radě města 
dne 20. 8. 2012 společně se zápisem Komise stavební ze dne 6. 8. 2012. Následně bylo vyžádáno 
stanovisko zástupce zpracovatele územního plánu doc. Ing. arch. Kynčla Ph.D. 
Dne 3. 9. 2012 podal investor žádost o vyjádření města k dotčenému pozemku parc. č. 550/1v k. ú. 
Kuřim. 
 
Přílohy: Zásadní nesouhlas – ONDRUŠ & ONDRUŠ a partneři advokátní kancelář 

Vyjádření doc. Ing. arch. Jakub Kynčla, Ph.D. 
PD 
Žádost o vyjádření k dotčenému pozemku ve vlastnictví města 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – máme k dispozici vyjádření Ing. arch. Kynčla, jako zpracovatele ÚP Kuřim. 
Nesouhlasí s nástavbou pro účely bydlení, byl by spíše pro potřeby občanské vybavenosti. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí  s přestavbou objektu bývalé kotelny Na Loučkách 1208, Kuřim – 

vznikne 5 bytových jednotek, 7 garážových stání a komerční prostor dle přiložené 
projektové dokumentace. 

Hlasováno: pro 0, proti 3 (D. Sukalovský, J. Kolá ček, Z. Kříž), zdrželi se 2 (D. Holman, 
O. Štarha). 
Usnesení nebylo p řijato.  
 
 
 

20. Společenství vlastník ů domu č. p. 886 na ul. Zborovská v Ku řimi  
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem dvou bytových jednotek v domě č. p. 886 na ul. Zborovské v Kuřimi (podíl 
26,53%). V domě č. p. 886 není zvolen výbor ani pověřený vlastník. Veškeré smlouvy tedy musí 
podepisovat všichni vlastníci bytových jednotek. 
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Dnešního dne, tj. 5. 9. 2012, přinesl zástupce Správy bytů Kuřim s.r.o. k podpisu mandátní smlouvu 
o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností. Tato nová mandátní smlouva 
nahrazuje původní mandátní smlouvu. Mění se mandatář, který nově zní Správa nemovitostí Kuřim, 
s.r.o., se sídlem Kuřim, Jungmannova 950, IČ 29312604. Smlouva je uzavírána z důvodu, že nový 
mandatář není plátce DPH, proto správa nemovitostí bude pro společenství domu č. p. 886 na ul. 
Zborovské v Kuřimi levnější, tj. 700,- Kč/měs. 
 
Příloha – mandátní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 492/2012 - RM souhlasí  s uzavřením „mandátní smlouvy o obstarání správy 

nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností“ mezi Společenstvím vlastníků 
domu č. p. 886 na ul. Zborovská v Kuřimi, se sídlem Kuřim, Zborovská 886, IČ 
26287722, a Správou nemovitostí Kuřim, s.r.o., se sídlem Kuřim, Jungmannova 
950, IČ 29312604. 

Hlasováno: pro 5.  
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,19 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zden ěk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 6. 9. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 29. 8. 2012 
2, 2A, 2B JMP Net, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

rozšíření plynovodu 
3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E Společenství vlastníků jednotek – žádost o oplocení městského pozemku 
4   Františka Kalová – žádost o uzavření splátkového kalendáře 
5   Schválení dalšího člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
6, 6A, 6B  Žádost o dar pro zřízení nového babyboxu v Brně 
7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. - souhlas vlastníka 

Srážková voda - souhlas vlastníka budov 
8   Volba nových členů dozorčí rady Wellness Kuřim s. r. o. 
9, 9A, 9B  Ceník pronájmu nafukovací haly 
10, 10A   Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 
11, 11A   Závěry komise pro životní prostředí 
12, 12A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
13   Žádost o poskytnutí podpory na šachový turnaj 
14, 14A   Informace - budova č. p. 205 – ubytovna ADRIA 
15, 15A Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250.000,- Kč bez DPH, název 

zakázky: Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi 
16, 16A - 16D Výběrové řízení „MŠ Kuřim – herní prvky pro školní zahrady“ 
17, 17A – 17D Smlouva o pronájmu pozemku 
18, 18A Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
19, 19A, 19B, 19C Přestavba objektu bývalé kotelny Na Loučkách 1208, parc. č. 4297, k. ú. 

Kuřim 
20, 20A Společenství vlastníků domu č. p. 886 na ul. Zborovská v Kuřimi 
21, 21A Zpracování projektové dokumentace „Sportovně rekreační plochy Kuřim, Díly 

za Sv. Jánem“ 


